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Handleiding natuurbeheerplan type 2, 3 
of 4 DEEL 4 Beheermaatregelen 
 
 versie 19/05/2021 

 
Deze handleiding geldt enkel voor natuurbeheerplannen type twee, drie of vier. Voor een natuurbeheerplan type 
één vul je per beheereenheid een standaardfiche in, waarop je alle informatie voor deel 2 (inventarisatie), deel 3 
(beheerdoelstellingen) en deel 4 (maatregelen) noteert. Download de standaardfiches voor natuurbeheerplan 
type één (zip - 4.29 MB) (natuurenbos.be). 
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Inleiding 
 
Om de beheerdoelstellingen, die je in het deel 3 van het natuurbeheerplan hebt vastgelegd, te realiseren, ga je 
in het deel 4 de beheermaatregelen bepalen. 
 
Het deel 4 van het natuurbeheerplan bestaat uit een uitgeschreven gedeelte met per beheerdoelstelling de 
geplande beheermaatregelen. Je koppelt elke beheermaatregel aan één of meerdere beheereenheden of één of 
meerdere beheerobjecten 1. Naast de kaart met beheereenheden voeg je dan ook een kaart met beheerobjecten 
toe. Daarna volgt - indien gewenst - een tabel met de planning van de beheermaatregelen per beheereenheid 
(en beheerobject) voor de komende 24 jaar. Hierbij zijn vooral de eerste 6 jaar van belang. De planning voor de 
volgende jaren kan je indien nodig bij elke 6-jaarlijkse evaluatie aanpassen of verder aanvullen. 
 
Geografische databank  
Voor het aanmaken van kaarten voor een natuurbeheerplan kan je vrijblijvend gebruik maken van 
een geodatabase (Arcgis) of geopackage (Qgis). Hierin zijn de standaardlijsten geïntegreerd. Als je van een van 
deze pakketten gebruik maakt, heeft Natuur en Bos voldoende informatie voor de berekening van de subsidie 
voor opmaak natuurbeheerplan, de beheersubsidie en de subsidie voor openstelling.  
Download het sjabloon voor de geodatabase in ArcGIS (zip - 557 KB) (natuurenbos.be) 
Download het sjabloon voor de geopackage in QGIS (zip - 168 KB) (natuurenbos.be) 
Download de handleiding bij de geodatabase (ArcGIS) en de geopackage (QGIS) (pdf - 545 KB) (natuurenbos.be) 

Hoe beheermaatregelen omschrijven? 
 
Voor elke beheerdoelstelling (ecologisch, economisch en sociaal) die je hebt opgenomen in deel 3 van het 
natuurbeheerplan ga je nu bepalen welke beheermaatregelen er nodig zijn om die doelstelling te bereiken. 
 
Voor de ecologische doelstellingen kan je de maatregelen best bundelen per geclusterd natuurdoel (Zie bijlage 
5 in de handleiding natuurbeheerplan deel 3 beheerdoelstellingen (pdf - 1,01 MB) (natuurenbos.be)). 
 
Naargelang de uitgangssituatie kan het voorkomen dat er in beheereenheden of beheerobjecten met het zelfde 
beheerdoel toch verschillende maatregelen nodig zijn. Dus voor één beheerdoelstelling is het mogelijk meerdere 
‘beheertrajecten’ te onderscheiden. 
 
We maken bij elke doelstelling een onderscheid tussen éénmalige en terugkerende maatregelen. 
 
Eénmalige maatregelen zijn maatregelen die tijdens de loop van het beheerplan één keer worden uitgevoerd. 
Ze hebben als doel een verandering in het abiotisch milieu of in de levensgemeenschap mogelijk te maken of op 
gang te brengen. Voorbeelden zijn hydrologische herstelmaatregelen, plaggen, kaalkap en gefaseerde eindkap, 
verwijderen van exoten, ... Eénmalige maatregelen zijn meestal noodzakelijk als de actuele situatie sterk afwijkt 
van de gewenste situatie.  
Terugkerende maatregelen zijn maatregelen die tijdens de looptijd van het beheerplan verschillende keren 
uitgevoerd worden, bv. maaien, kappen van opslag, dunnen, …  
 
Voor elke maatregel vermeld je volgende gegevens: 

• Waar: in welke beheereenheden of beheerobjecten (eventueel in welk deel van de beheereenheid).  

• Wanneer (welk jaar) en/of frequentie (aantal keren per jaar of om de hoeveel jaar) 

• Welke periode tijdens het jaar 

• Omschrijving en randvoorwaarden 

Eénmalige maatregelen kan je in de regel best toewijzen aan een ‘beheerobject’. Vaak zijn dergelijke éénmalige 
maatregelen vergunningsplichtig. Het is dan belangrijk de exacte locatie van de geplande werken aan te duiden 

 
1 In een natuurbeheerplan is het zinvol om naast beheereenheden (vlakken) bijkomend punten, lijnen of vlakken 
te kunnen karteren (vb. plaats van infobord, poel, bomenrij, veteraanboom, plaats van afgraving, …). Als je aan 
deze objecten beheermaatregelen koppelt, zijn dit “beheerobjecten”.  

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/sjabloon-natuurbeheerplan.zip
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/geopackage_qgis_0.zip
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/handleidingnatuurbeheerplangeodatabase.pdf
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/handleiding_natuurbeheerplan_deel_3-beheerdoelen.pdf
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(kaart met de beheerobjecten). Terugkerende maatregelen kan je best toewijzen aan één of meerdere 
beheereenheden, hiervoor is het dan niet nodig een aparte kaart op te stellen. 
 
Als bijlage 1 vind je de standaardlijst met de beheermaatregelen. Daarbij vind je telkens welke specificaties en/of 
randvoorwaarden je minimaal moet vermelden. Voor sommige maatregelen van deze lijst is het niet noodzakelijk 
om ze in het beheerplan zelf op te nemen, maar kan je ze wel gebruiken voor het registreren van de uitgevoerde 
beheerwerken (bijv. kuddebeheer, ophalen afval, inboeten, vrijstellen, zuiveren, …). 
 
Bij de randvoorwaarden kan je details toevoegen over de precieze plaats in de beheereenheid of het 
beheerobject waar de werken gepland zijn of de te bewerken oppervlakte. Indien nodig kan je ook vermelden 
welk materiaal en machines aangewezen zijn. 
 
Die specificaties en randvoorwaarden zijn ook nodig om te bepalen of de beheermaatregel vergund kan worden 
via de goedkeuring van het natuurbeheerplan. De goedkeuring van het natuurbeheerplan houdt in veel gevallen 
een vrijstelling van vergunningsplicht in (ontheffing, afwijking, vergunning). Een overzicht van deze mogelijke 
vrijstellingen vind je op de  website natuurenbos.be.  Deze vrijstelling kan maar verleend worden als de maatregel 
voldoende precies omschreven wordt, zodat de milieu-impact correct kan ingeschat worden. 
 
Voor omvangrijke inrichtingswerken, waarvoor je toch een aparte omgevingsvergunning zal moeten aanvragen, 
is het niet nodig de details te beschrijven in het natuurbeheerplan. Je kan voor de details van de werken verwijzen 
naar de vergunningsaanvraag.  
 
Daarnaast moet het natuurbeheerplan ook voldoen aan de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer. Een aantal 
van deze criteria kan worden getoetst via de delen 2 inventaris en 3 beheerdoelstellingen, maar heel wat criteria 
komen aan bod bij deel 4 beheermaatregelen. 
 
Inspiratie over welke beheermaatregelen aangewezen zijn om een bepaald doel te bereiken vind je onder meer 
in: 

- Handboek voor beheerders, Europese natuurdoelstellingen op het terrein, deel I habitats. Jan Van 

Uytvanck & Geert De Blust (reds.) 

- Handboek voor beheerders. Europese natuurdoelstellingen op het terrein, deel II Soorten. Jan Van 

Uytvanck & Valérie Goethals (reds.) 

Je kan voor het uitschrijven van de beheermaatregelen het voorbeeld van indeling gebruiken, zoals uitgewerkt 
in bijlage 2. 
 

Beheertabel 
 
Na het uitschrijven van de beheermaatregelen per doelstelling is het handig de geplande beheermaatregelen te 
herschikken in een beheertabel waarin je de bovenvermelde gegevens samenvat en er een concrete jaarplanning 
voor de uitvoering aan toevoegt. Zie een uitgewerkt voorbeeld als bijlage 3. 
 
Je kan hiervoor gebruik maken van het excel-sjabloon ’natuurbeheerplan - beheertabel’.  
Download het sjabloon voor ‘natuurbeheerplan-beheertabel’ (xls - 26 KB) (natuurenbos.be) 
 
Deze tabel maakt het voor de beheerder makkelijker om snel een overzicht te krijgen van waar welke werken elk 
jaar nodig zijn. Je voorziet één rij per beheermaatregel. Als er dus meerdere maatregelen in dezelfde 
beheereenheid of het zelfde beheerobject gepland worden vul je die in evenveel rijen in. Je kan de tabel 
weergeven op verschillende manieren bijv. door te sorteren op beheereenheid/beheerobject, op maatregelen, 
op éénmalige of terugkerende maatregelen.  
 
De laatste twee kolommen ‘datum goedkeuring’ en ‘inhoud goedkeuring’ zijn in te vullen door Natuur en Bos bij 
de goedkeuring van het natuurbeheerplan of bij elke wijziging ervan. 
  

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/natuurbeheerplan/het-nieuwe-natuurbeheerplan-geldig-van-28102017-2#Vergunningen%20%E2%80%93%20ontheffingen%20-%20afwijkingen
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/overzicht_criteria_geintegreerd_natuurbheer.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/13117753/Handboek_voor_beheerders_deel1_habitats.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/13117753/Handboek_voor_beheerders_deel1_habitats.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/3573764/VanUytvanck_Goethals_2014_HandboekBeheerders.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/3573764/VanUytvanck_Goethals_2014_HandboekBeheerders.pdf
https://natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/sjabloon-natuurbeheerplan-beheertabel.xlsx


4 

 

Flexibele uitvoering van het natuurbeheerplan (adaptief beheer) 
 
De goedkeuring van het natuurbeheerplan houdt voor de beheerder van het terrein een verbintenis in tot de 
uitvoering van de in het natuurbeheerplan opgenomen beheermaatregelen, voor zover de beschikbare subsidie 
effectief toegekend wordt. 
 
Het is echter niet de bedoeling om van het natuurbeheerplan een rigide planningsinstrument te maken, waar 
niet van kan afgeweken worden. Door regelmatige opvolging en de 6-jaarlijkse evaluatie kunnen 
beheerdoelstellingen en beheermaatregelen bijgestuurd worden als dat nodig is. Afwijken van de 
beheermaatregelen in een goedgekeurd natuurbeheerplan is mogelijk zonder officiële wijziging van het 
natuurbeheerplan als voldaan is aan de volgende voorwaarden:  

• De realisatie van het in het natuurbeheerplan opgenomen globaal kader en de beheerdoelstellingen 
komt niet in het gedrang. 

• De voorwaarden inzake natuurbeheer die zijn opgenomen in het natuurbeheerplan worden gevolgd. 

• De afwijking van de beheermaatregelen heeft geen gevolgen buiten het terrein. 
 
Om dit concreet te maken vind je als bijlage 4 per maatregel of groep van maatregelen de randvoorwaarden voor 
regulier beheer. Dat betekent dat je de geplande beheermaatregelen vrij kan aanpassen zonder officiële wijziging 
van het natuurbeheerplan, zolang de maatregelen binnen deze randvoorwaarden blijven. 
 
Het is belangrijk dat je de uitgevoerde beheermaatregelen nauwkeurig registreert. Afwijkingen van  de  geplande 
beheermaatregelen zullen bij elke 6-jaarlijkse evaluatie beoordeeld worden. 
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Bijlage 1 standaardlijst van beheermaatregelen met specificaties en randvoorwaarden 
 
Specificaties en randvoorwaarden: in vet weergegeven is de informatie die verplicht in het beheerplan moet staan, de andere specificaties zijn optioneel. Vul deze vooral in 
als ze afwijkend zijn van de randvoorwaarden zoals beschreven in bijlage 4 

 
code Beheermaatregel Eenmalig of 

Terugkerend 
specificaties en randvoorwaarden 

Maaibeheer   

BM10 Intensief maaien (3 x jaarlijks)(hooilandbeheer) T  

BM11 2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer) T  

BM12 2 x jaarlijks vroeg maaien (hooilandbeheer) T 
 

BM13 2 x jaarlijks laat maaien (hooilandbeheer) T 
 

BM14 1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer) T 
 

BM20 Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer) T soort grazers, maximum aantal grazers, begrazingsperiode of GVE/ha.j 
(grootvee-eenheden/ha.j) 

BM30 Alternerend maaien en begrazen (wisselweidebeheer) T soort grazers, maximum aantal grazers, begrazingsperiode of GVE/ha.j 
(grootvee-eenheden/ha.j) 

BM40 Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide) T 
 

BM50 Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens) T rotatieschema 

BM60 Frequent maaien (Gazonbeheer) T   

BM70 Occasioneel maaien T 
 

Plag- en graafbeheer   

BK11 Afgraven – uitgraven E exacte locatie, profiel (hellingsgraad, diepte, volume) 

BK12 Herprofileren (neutrale grondbalans) E exacte locatie, profiel (hellingsgraad, diepte, volume) 

BK13 Ophogen E exacte locatie, profiel (hellingsgraad, diepte, volume) 

BK20 Plaggen E of T diepte , indien terugkerend: rotatieschema 

BK30 Chopperen E of T diepte, indien terugkerend: rotatieschema 

BK40 Slib- en kruidruimen E of T indien terugkerend: rotatieschema 

BK41 Kruidruimen E of T  indien terugkerend: rotatieschema 

BK42 Slibruimen E of T indien terugkerend: rotatieschema 

Graasbeheer (begrazing)   

BG10 Jaarrondbegrazing T GVE/ha.j (grootvee-eenheden/ha.j) 

BG20 Seizoensbegrazing T GVE/ha.j (grootvee-eenheden/ha.j) 

BG30 Nabegrazing T GVE/ha.j (grootvee-eenheden/ha.j) 
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code Beheermaatregel Eenmalig of 
Terugkerend 

specificaties en randvoorwaarden 

BG40 Rotatiebegrazing / Stootbegrazing T GVE/ha.j (grootvee-eenheden/ha.j) 

BG50 Geherderde begrazing T GVE/ha.j (grootvee-eenheden/ha.j) 

Beheer hydrologie   

BW10 Beheer waterpeil en afvoerdynamiek T hoogte waterpeil 

BW11 Bevloeien T oorsprong van het water 

BW20 Beheer bufferend vermogen   T of E type nutriënten en dosis 

BW30 Waterkwaliteitsbeheer T of E vb beluchten, instroom vervuild water tegengaan, … 

BW40 Tijdelijk droogzetten T of E   

Verstuivingsbeheer   

BZ Verstuivingsbeheer T of E   

Akkerbeheer   

BA Akkerbeheer T  Gewas, zaaidichtheid, type nutriënten 

Nutriëntenbeheer   

BL01 Mestgift T of E type nutriënten 

BL02 Bekalken T of E type nutriënten, dosis  

BL03 Belemen T of E type nutriënten, dosis 

BL04 Uitmijnen E maaifrequentie, type nutriënten, dosis 

Afvalbeheer   

BO01 Ophalen afval T  

BO02 Opruimen zwerfvuil T   

Infrastructuurbeheer   

BI11 Aanleggen van wegen, paden en bruggen E exacte locatie, type (verharde weg/onverharde weg), breedte, materiaal 

BI12 Onderhouden van wegen, paden en bruggen T   

BI13 Afbreken van wegen, paden en bruggen E   

BI21 Aanleggen van recreatieve infrastructuur E exacte locatie, type, afmetingen 

BI22 Onderhouden van recreatieve infrastructuur T   

BI23 Afbreken van recreatieve infrastructuur E   

BI31 Aanleggen van begrazingsinfrastructuur E type raster, plaats van het raster,  vast of verplaatsbaar, type doorgangen in 
het raster (klaphekje, wandelsluizen, overstapjes, poortjes, wild - of 
veeroosters) + omschrijving, type vanginstallatie + omschrijving, schuilhok 

BI32 Onderhouden van begrazingsinfrastructuur T   

BI33 Afbreken van begrazingsinfrastructuur E   
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code Beheermaatregel Eenmalig of 
Terugkerend 

specificaties en randvoorwaarden 

BI41 Aanleggen van bosverjongingsinfrastructuur (boombescherming 
en rasters) 

E   

BI42 Onderhouden van bosverjongingsinfrastructuur 
(boombescherming en rasters) 

T   

BI43 Afbreken van bosverjongingsinfrastructuur (boombescherming en 
rasters) 

E   

BI51 Aanleggen van ecologische infrastructuur E vb ecoduct, vistrap, nestkasten, … : exacte locatie, type , afmetingen, profiel 

BI52 Onderhouden van ecologische infrastructuur T   

BI53 Afbreken van ecologische infrastructuur E   

BI61 Aanleggen van monitoringsinfrastructuur E vb PQ, peilbuis, peilschaal,…: type  

BI62 Onderhouden van monitoringsinfrastructuur T 
 

BI63 Afbreken van monitoringsinfrastructuur E 
 

BI71 Aanleggen van hydrologische infrastructuur E vb stuw/gracht/dijk/pomp…): exacte locatie, type, afmetingen, profiel 

BI72 Onderhouden van hydrologische infrastructuur T   

BI73 Afbreken van hydrologische infrastructuur E   

BI81 Aanleggen van dienstinfrastructuur E  

BI82 Onderhouden van dienstinfrastructuur T   

BI83 Afbreken van dienstinfrastructuur E   

BI91 Aanleggen van jachtinfrastructuur  E vb hoogzit: exacte locatie, type, afmetingen, profiel 

BI92 Onderhouden van jachtinfrastructuur  T   

BI93 Afbreken van jachtinfrastructuur  E   

BI+1 Aanleggen van overige infrastructuur E exacte locatie, type, afmetingen, profiel 

BI+2 Onderhouden van overige infrastructuur T   

BI+3 Afbreken van overige infrastructuur E   

Park- en groenbeheer   

BP01 Beheren collectie T Pesticidengebruik  

BP02 Hagen, struiken en heesters snoeien en scheren  T   

BP03 Perkbeheer T   

Boomkwekerijbeheer   

BX Boomkwekerijbeheer T   

Viskwekerijbeheer   

BF Viskwekerijbeheer T   

Soortbeheer   
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code Beheermaatregel Eenmalig of 
Terugkerend 

specificaties en randvoorwaarden 

BS1 Visstandsbeheer T   

BS11 Afvissen T soort, methode 

BS12 Bepoten T soort 

BS20 (her)introductie plantensoorten E soort, methode 

BS30 (her)introductie diersoorten E soort, methode 

BS40 Zaadoogst (autochtone bronnen) T soort 

BS50 Bestrijding plantensoorten T of E soort, methode 

BS60 Bestrijding diersoorten T of E soort, methode 

BS70 Onkruid, ziektes & plagen (parken en boomkwekerij) T   

Vuurbeheer   

BV01 Beheerbranden T   

BV02 Verbranden van ... T  

BV03 Brandbestrijding T of E   

BV04 Brandpreventie T of E vb ploegen brandgangen, zones met specifiek beheer, toegankelijkheid 
beperken in specifieke situaties,… 

Permanent nulbeheer   

BN Permanent nulbeheer    

Houtbeheer   

BB11 Terreinvoorbereiding E   

BB12 Aanplant E soorten (afhankelijk van het NSB), methode (zaaien, planten volledige 
oppervlakte of groepen), deel van de beheereenheid 

BB13 Inboeten T soorten 

BB14 Vrijstellen T   

BB15 Zuivering T 
 

BB20 Selectie  T vb selectie van Toekomst-bomen: types T-bomen (ecol, econ, recreatief), 
streefcijfer/ha, selectie van bomen voor ringen, eindkap, groepenkap,…  

BB31 Opsnoeien T soort 

BB32 Vormsnoei E soort  

BB33 Knotten T soort 

BB41 Dunning T te behouden soorten, weg te nemen soorten, dunningspercentage (% 
bedekking) 

BB42 Kaalkap E soort 

BB43 Groepenkap T maximale oppervlakte groep 
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code Beheermaatregel Eenmalig of 
Terugkerend 

specificaties en randvoorwaarden 

BB44 Individuele kap T of E soort 

BB47 Hakhoutkap T soort 

BB48 Gefaseerde eindkap (dreven en bomenrijen) E soort, aantal fases, omschrijving 

BB49 Brandhoutkap T   

BB50 Ringen E soort 

BB60 Omtrekken E soort 

BB71 Windval E   

BB72 Sanitaire kap E 
 

BB73 Veiligheidskap T of E soort, reden 

BB80 Verwijderen boomopslag T soort  

BB90 Ontstronken E   

Kuddebeheer   

BH Kuddebeheer T   

Erfgoedbeheer   

E Erfgoedbeheer  Type (Bouwkundig/houtig/archeologisch/landschap/…), randvoorwaarden 
vanuit erfgoedbescherming 

Publieksbeheer   

P1 Rondleidingen geven    

P2 Organisatie evenementen    
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Bijlage 2: voorbeeld  
 
kaart beheereenheden (BE) 

 
 
kaart beheerobjecten (BO) 
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BE = beheereenheid  
BO = beheerobject, waarbij V = vlakvormig / L = lijnvormig / P = puntvormig  

 

Beheermaatregelen ecologische doelstellingen  

 
5.1 Droge struwelen  
NSB rbbsg brem- en gaspeldoornstruweel: ingroei opgaande bomen vermijden.  
NSB rbbsp: doornstruwelen van leemhoudende grond: nieuw aan te planten. 
  

Eénmalige maatregelen  
Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 

het jaar 
Omschrijving en randvoorwaarden 

Aanplant BO 1V 2020 Winter Meidoorn, sleedoorn, heggenroos, 
hondsroos, kardinaalsmuts, enkele 
solitaire olmen.  
Geen vergunning veldwetboek nodig. 

Inboeten  BO 1V 2021-2022 Winter Waar nodig. 

 

Terugkerende maatregelen  
Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 

het jaar 
Omschrijving en randvoorwaarden 

Hakhoutkap BE 2b Vanaf 2026 
(om de 9 jaar) 

Winter Standaard schoontijd. 

Verwijderen 
boomopslag 

BE 4b Om de 4 jaar Winter Hooghout wegkappen uit de bremgordel. 

 
6.2 Droge schraalgraslanden  
6230 en rbbha: huidige toestand graslandfase 3 (voormalig landbouwperceel): geleidelijke omschakeling van 
een te frequent maaibeheer dat grassen bevoordeelt naar 1 jaarlijks maaien op latere tijdstippen.  
Voor de graslandpaddestoelen is het nodig dat de schrale graslanden niet verruigen via maaiwerken (geen 
ophoping van strooisellaag) of vormen van begrazing. De bodem mag niet verstoord worden (niet scheuren).  
 

Terugkerende maatregelen  
Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 

het jaar 
Omschrijving en randvoorwaarden 

2 x jaarlijks 
maaien  

BE 4a  Jaarlijks 
(eerste 6 jaar) 

1ste maaibeurt 
begin juni. 
2de maaibeurt 
september. 

Afvoer van het maaisel. 

1 x jaarlijks 
maaien  

BE 4a  Jaarlijks (vanaf 
jaar 7) 

Half september. Afvoer van het maaisel. 

 
 
6.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem  
NSB 6510_hu glanshavergrasland : huidige toestand: grasland fase 2-3. 
- 1a, voormalige akker, sterk fosfaatverzadigd, voor een versnelde verarming van de bodem is het deels 

afgraven van de bouwvoor aangewezen (zuidelijke zone).   

- 2a: omschakeling van een te frequent maaibeheer dat grassen bevoordeligt naar 2 jaarlijks maaien op 

latere tijdstippen.   
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Eénmalige maatregelen 

Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 
het jaar 

Omschrijving en randvoorwaarden 

Afgraven - 
uitgraven  

BO 2V (BE 1a) 2020 Najaar Afgraven van de bouwvoor (max. 15cm). 
Afvoer van het materiaal. (ca 2859m³) 
Vrijstelling omgevingsvergunningsplicht 
(reliëfwijziging < 1m)  

 

Terugkerende maatregelen  
Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 

het jaar 
Omschrijving en randvoorwaarden 

2 x jaarlijks 
vroeg maaien  

BE 2a 
 (graslandfase 2-3)  

Jaarlijks 
(eerste 6 jaar) 

1ste maaibeurt eind 
april (vóór bloei 
gras). 
2de maaibeurt 
september. 

Gerichte terreincontrole om legsels 
van weidevogels op te sporen, die zones 
pas later maaien.  
Afvoer van het maaisel. De schraalste 
delen alleen in september maaien.  

Gefaseerd 
maaibeheer  

BE 2a   Jaarlijks (vanaf 
jaar 7) 

1ste maaibeurt 
begin juli. 
2de maaibeurt 
september. 

Afvoer van het maaisel. 
10% jaarlijks niet maaien. 
25% geen maaibeurt voorjaar. 

2 x jaarlijks 
maaien  

BE 1a  Jaarlijks 1ste maaibeurt 
begin juli. 
2de maaibeurt 
september. 

Afvoer van het maaisel.   

Chopperen  BE 2a, 
vergraste zones 2 

Jaarlijks Juli tot oktober Pleksgewijs de strooisellaag afschrapen + 
afvoer van het materiaal. 
Maximum 10% jaarlijks. 

 
 
 
 
  

9.1 Droge habitatbossen  
NSB 9120 Eiken-beukenbossen op zure bodems: bestrijding van invasieve exoten + aanleg van een bosrand 
 

Eénmalige maatregelen  
Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 

het jaar 
Omschrijving en randvoorwaarden 

Bestrijding 
plantensoorten 

BO 4V (BE 3a) 2020-2021-
2022 

 Nabestrijding van Am. vogelkers  
Mechanische bestrijding. 

Bestrijding 
plantensoorten 

BO 5V 2021  Uitkap van Noorse esdoorn. 

Kaalkap BO 1L =  
3a zuidrand  
(lengte 184m, 
breedte 10m) 

2020 Winter Aanleg van een bosrand met goed 
ontwikkelde zoomvegetatie. 

 

Terugkerende maatregelen  
Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 

het jaar 
Omschrijving en randvoorwaarden 

Meerjaarlijks 
maaien 

BE 3a, zuidrand Om de 3 à 5 
jaar. 

September-oktober Indien verruiging: juli-augustus. 

  

 
 
 

 
2 Zones met dominantie van witbol, kropaar, rood zwenkgras en/of glanshaver. 
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Leefgebied Heikikker  
Eénmalige maatregelen  

Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 
het jaar 

Omschrijving en randvoorwaarden 

Afgraven – 
uitgraven 

BO 3V 2020  Uitgraven van poel, opp. 130m², max. 
1,5m diep. ZO-gerichte zwakke helling. 
Grond lokaal verspreiden op BE 2a. 
Omgevingsvergunning nodig. 

 
 
Beheermaatregelen sociale doelstellingen  

 

Beleving 

Het zuidelijk deel is alleen toegankelijk voor voetgangers, joggers en fietsen op de aangeduide wegen. 
Noordelijk deel is ontoegankelijk. 
 

Eénmalige maatregelen  
Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 

het jaar 
Omschrijving en randvoorwaarden 

Aanleggen 
recreatieve 
infrastructuur 

BO 1P en 2P,  
2 noordelijke 
toegangen 

2020  Toegang afsluiten en aanduiden dat het 
noordelijk deel ontoegankelijk is met het 
bord V.14. 

 

Terugkerende maatregelen 

Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 
het jaar 

Omschrijving en randvoorwaarden 

Frequent 
maaien 

2L Jog- en 
oriëntatieparcours 

Jaarlijkse 
controle 

 Maaien, indien nodig. 
Afvoer maaisel. 

Onderhoud 
wegen, paden 
en bruggen 

Zandwegen Jaarlijkse 
controle 

 Opvoeren gebiedseigen materiaal, indien 
nodig. Geen steenpuin. 
Geen vergunning nodig. 

 

Beheermaatregelen economische doelstellingen  

 
Houtoogst  
BE 3a en 5a: droge habitatbossen : dunningen  
BE 6 a Jong naaldhoutbestand van Corsikaanse den met verjonging van inheems loofhout. geen 
natuurstreefbeeld => toekomstbomen aanduiden 
BE 6b oud bestand grove den met verjonging, geen natuurstreefbeeld=> individuele kap bij bereiken 
doeldiameter 
 

 

Eenmalige maatregelen 
 

Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 
het jaar 

Omschrijving en randvoorwaarden 

Selectie 6a 2021  Aanduiden toekomstbomen (T-bomen): 
30 exemplaren per ha., zowel 
economische, ecologische en 
landschappelijke T-bomen selecteren 
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Terugkerende maatregelen 

  
 

 

Maatregel Waar Wanneer Welke periode in 
het jaar 

Omschrijving en randvoorwaarden 

Dunning BE 3a Omlooptijd 12 
jaar 

 Standaard schoontijd. Inheemse soorten 
bevorderen 
Dunningspercentage 20%. 

Dunning BE 5a Omlooptijd 9 
jaar. 

 Standaard schoontijd. Inheemse soorten 
bevorderen 
Dunningspercentage 20%. 

Dunning BE 6 a Omlooptijd 12 
jaar 

winter Standaard schoontijd. T-bomen vrijstellen 
wanneer nodig 
 

Individuele kap BE 6b Om de 12 jaar  Standaard schoontijd. individuele eindkap 
waar de doeldiameter bereikt is 

Aanplant BE 6b Om de 12 jaar 
(jaar na 
exploitatie) 
 

November-
december 
 

Waar nodig groepjes (kloempen) 
loofbomen (wintereik, beuk, esdoorn, 
haagbeuk, winterlinde, zomereik) 
inbrengen als er te weinig gewenste 
natuurlijke verjonging is 
 

inboeten, 
vrijstellen, 
vormsnoei 

BE 6b Jaarlijks 
eerste drie 
jaar, daarna 
nazicht om de 
2-3 jr 

winter Opvolging aangeplante groepjes 
loofbomen Concurrerende vegetatie 
verwijderen, inboeten, vormsnoei waar 
nodig 
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Bijlage 3 voorbeeld beheertabel 

Beheereenheid 
of -object 

Nummer opp 
(ha) 

actue
el 

doel natuurstreefbe
eld 

eenmalig/ 
terugkere
nd 

maatregel specificaties 202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

203
0 

203
1 

203
2 

203
3 

203
4 

203
5 

203
6 

203
7 

203
8 

203
9 

204
0 

204
1 

204
2 

204
3 

datum 
goedkeuri
ng 

inhoud 
goedkeuri
ng 

beheereenheid BE 1a 4.43 hp* + 
hu* 

6.4 Droge 
graslanden op 
matig 
voedselrijke 
bodem 

100% 6510_hu terugkere
nd 

BM11/2 x 
jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer
) 

1: begin juli; 2. 
september. Afvoer 
maaisel 

  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

    

beheereenheid BE 2a 31.07 6510 6.4 Droge 
graslanden op 
matig 
voedselrijke 
bodem 

100% 6510_hu 
+ LG heikikker 

terugkere
nd 

BM50/Gefaseer
d maaibeheer 
(niet ganse 
perceel ineens) 

10% niet maaien, 
25% geen 
voorjaarsmaaibeur
t, 65% eerste 
maaibeurt begin 
juli, tweede 
maaibeurt 
september. afvoer 
maaisel 

            x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

    

beheereenheid BE 2a 31.07 6510 6.4 Droge 
graslanden op 
matig 
voedselrijke 
bodem 

100% 6510_hu 
+ LG heikikker 

terugkere
nd 

BK30/Choppere
n 

Alleen in de 
vergraste zones 
met witbol, 
kropaar, 
zwenkgras en 
glanshaver. Afvoer 
van het 
afgeschraapte 
materiaal 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

    

beheereenheid BE 2a 31.07 6510 6.4 Droge 
graslanden op 
matig 
voedselrijke 
bodem 

100% 6510_hu 
+ LG heikikker 

terugkere
nd 

BM12/2 x 
jaarlijks vroeg 
maaien 
(hooilandbeheer
) 

1: eind april (voor 
bloei gras) : niet 
rond legsels 
weidevogels, niet 
de schraalste 
delen; 2: 
september. Afvoer 
maaisel 

x x x x x x                                     

    

beheereenheid BE 2b 2.70 6510 5.1 Droge 
struwelen 

100% rbbsp terugkere
nd 

BB47/Hakhoutk
ap 

struweel afzetten             x                 x                 

    

beheereenheid BE 3a 2.72 qs 9.1 Droge 
habitatbossen 

100% 9120 terugkere
nd 

BB41/Dunning 20%, 
standaardschoonti
jd. Inheemse 
soorten 
bevorderen 

                      x                       x 

    

beheereenheid BE 3a 2.72 qs 9.1 Droge 
habitatbossen 

100% 9120 terugkere
nd 

BM40/Meerjaarl
ijks maaien 
(ruigtebeheer 
en maaien in 
heide) 

Zuidrand, bosrand. 
September- 
oktober, indien 
verruiging juli-
augustus 

            x       x       x       x       x   

    

beheereenheid BE 4a 1.08 ha 6.2 Droge 
schraalgraslan
den 

60% 6230 + 
40% rbbha 

terugkere
nd 

BM11/2 x 
jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer
) 

1: begin juni; 2: 
begin september. 
Afvoer van het 
maaisel 

x x x x x x                                     

    

beheereenheid BE 4a 1.08 ha 6.2 Droge 
schraalgraslan
den 

60% 6230 + 
40% rbbha 

terugkere
nd 

BM14/1 x 
jaarlijks maaien 
(hooilandbeheer
) 

half september. 
Afvoer van het 
maaisel 

            x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

    

beheereenheid BE 4b 0.25 rbbsg 5.1 Droge 
struwelen 

100% rbbsg terugkere
nd 

BB80/Verwijder
en boomopslag 

bomen 
wegkappen uit de 
bremgordel 

x       x       x       x       x       x     x 

    

beheereenheid BE 5a 4.95 qs 9.1 Droge 
habitatbossen 

100% 9120 terugkere
nd 

BB41/Dunning 20%, 
standaardschoonti
jd. Inheemse 
soorten 
bevorderen 

    x                 x                 x       
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beheereenheid BE 6a 8,93 pmb 9.5 Uitheemse 
& gemengd 
inheems-
uitheemse 
bossen 

geen NSB eenmalig BB20/Selectie Aanduiden 
toekomstbomen 
(T-bomen): 30 
exemplaren per 
ha, zowel 
economische, 
ecologische en 
landschappelijke 
T-bomen 
selecteren  

  x                                             

    

beheereenheid BE 6a 8,93 pmb 9.5 Uitheemse 
& gemengd 
inheems-
uitheemse 
bossen 

geen NSB terugkere
nd 

BB41/Dunning Standaard 
schoontijd. T-
bomen vrijstellen 
waar nodig 

  x                       x                     

    

beheereenheid BE 6b 15,43 pmb 9.5 Uitheemse 
& gemengd 
inheems-
uitheemse 
bossen 

geen NSB terugkere
nd 

BB44/Individuel
e kap 

Standaard 
schoontijd. 
Individuele 
eindkap waar de 
doeldiameter 
bereikt is 

x                       x                       

    

beheereenheid BE 6b 15,43 pmb 9.5 Uitheemse 
& gemengd 
inheems-
uitheemse 
bossen 

geen NSB terugkere
nd 

BB12/Aanplant Waar nodig 
groepjes 
(kloempen) 
loofbomen 
(wintereik, beuk, 
esdoorn, 
haagbeuk, 
winterlinde, 
zomereik) 
inbrengen als er te 
weinig natuurlijke 
verjonging is. 
November-
december 

  x                       x                     

    

beheereenheid BE 6b 15,43 pmb 9.5 Uitheemse 
& gemengd 
inheems-
uitheemse 
bossen 

geen NSB terugkere
nd 

BB14/Vrijstellen Opvolging 
aangeplante 
groepjes 
loofbomen waar 
nodig  

    x x x   x     x         x x x   x     x     

    

beheereenheid BE 6b 15,43 pmb 9.5 Uitheemse 
& gemengd 
inheems-
uitheemse 
bossen 

geen NSB terugkere
nd 

BB13/Inboeten Opvolging 
aangeplante 
groepjes 
loofbomen waar 
nodig  

    x x x   x     x         x x x   x     x     

    

beheereenheid BE 6b 15,43 pmb 9.5 Uitheemse 
& gemengd 
inheems-
uitheemse 
bossen 

geen NSB terugkere
nd 

BB32/Vormsnoe
i 

Opvolging 
aangeplante 
groepjes 
loofbomen waar 
nodig  

    x x x   x     x         x x x   x     x     

    

beheerobject_lij
n 

BO 1L jog- en 
oriëntatieparco
urs 

    beleving   terugkere
nd 

BM60/Frequent 
maaien 
(Gazonbeheer) 

1/maand indien 
nodig. Afvoer 
maaisel 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

    

beheerobject_p
unt 

BO 1P Toegang 
noord 

    beleving   eenmalig BI21/aanleggen 
van recreatieve 
infrastructuur 

2 noordelijke 
toegangen 
afsluiten en 
ontoegankelijkhei
d aanduiden 

x                                               

    

beheerobject_p
unt 

BO 2P Toegang 
noord 

    beleving   eenmalig BI21/aanleggen 
van recreatieve 
infrastructuur 

2 noordelijke 
toegangen 
afsluiten en 
ontoegankelijkhei
d aanduiden 

x                                               

    

beheerobject_vl
ak 

BO 1V 2.70       eenmalig BB12/Aanplant Meidoorn, 
sleedoorn, 
heggenroos, 
hondsroos, 
kardinaalsmuts, 
enkele solitaire 
olmen.  

x                                               

    



18 

 

beheerobject_vl
ak 

BO 1V 2.70       eenmalig BB13/Inboeten     x x                                           

    

beheerobject_vl
ak 

BO 2V 4.43       eenmalig BK11/Afgraven - 
uitgraven 

Afgraven van de 
bouwvoor 
(maximaal 15cm). 
Afvoer van het 
materiaal ca 
2859m³.  

x                                               

    

beheerobject_vl
ak 

BO 3V 0,013       eenmalig BK11/Afgraven - 
uitgraven 

uitgraven poel 
130m², max 1,5m 
diep. ZO-gerichte 
zwakke helling 
grond lokaal 
verspreiden op 
perceel 2a. 
Omgevingsvergun
ning nodig! 

x                                               

    

beheerobject_vl
ak 

BO 4V 2.72       eenmalig BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

Nabestrijding Am. 
Vogelkers. 
Mechanische 
bestrijding 

x x x                                           

    

beheerobject_vl
ak 

BO 5V 4.95       eenmalig BS50/Bestrijding 
plantensoorten 

Uitkappen Noorse 
Esdoorn 

  x                                             

    

beheerobject_vl
ak 

BO 6V 2.72       eenmalig BB42/Kaalkap Zoomkap 
zuidrand, breedte 
10 m , lengte 
184m. aanleg 
bosrand. winter 

x                                               

    

beheerobject_lij
n 

zandwegen     beleving   terugkere
nd 

BI12/onderhoud
en van wegen, 
paden en 
bruggen 

indien nodig na 
jaarlijkse controle 
opvoeren met 
gebeidseigen 
materiaal, geen 
steenpuin. Geen 
omgevingsvergun
ning nodig 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Bijlage 4 randvoorwaarden voor regulier beheer 
code beheermaatregel Eenmalig of 

Terugkerend 
Randvoorwaarden voor flexibele uitvoering van het beheerplan 

Maaibeheer   

BM10 Intensief maaien (3 x jaarlijks)(hooilandbeheer) T Periode: later in het jaar maaien mag. 
Frequentie: variëren tussen 1 en 3 keer maaien per jaar is toegestaan.  
Omschakelen naar begrazing:  
- grasland: niet toegestaan , behalve bij hp* 

- ruigte: toegestaan, met max 0.5GVE/ha.j 

 
 
 
 
 

BM11 2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer) T 

BM12 2 x jaarlijks vroeg maaien (hooilandbeheer) T 

BM13 2 x jaarlijks laat maaien (hooilandbeheer) T 

BM14 1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer) T 

BM20 Jaarlijks maaien en nabegrazen (hooiweidebeheer) T 

BM30 Alternerend maaien en begrazen (wisselweidebeheer) T 

BM40 Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer en maaien in heide) T 

BM50 Gefaseerd maaibeheer (niet ganse perceel ineens) T 

BM60 Frequent maaien (Gazonbeheer) T 

BM70 Occasioneel maaien T 

Plag- en graafbeheer   

BK11 Afgraven - uitgraven E Specificaties: Geen afwijkingen toegestaan. 
Tijdstip: uitstel kan tot de volgende evaluatieperiode. 
Periode: geen afwijking. 
Kruidruimen: mag eventueel minder frequent, zorg dat er geen problemen zijn met 
waterafvoer. 
 
 
 

BK12 Herprofileren (neutrale grondbalans) E 

BK13 Ophogen E 

BK20 Plaggen E 

BK30 Chopperen E 

BK40 Slib- en kruidruimen E 

BK41 Kruidruimen T 

BK42 Slibruimen E 

Graasbeheer (begrazing)   

BG10 Jaarrondbegrazing T Periode: de verschillende vormen van begrazing mogen niet omgewisseld worden. 
Begrazing vervangen door maaien is toegestaan. 
Aantal GVE/ha.j niet overschrijden, soorten mogen wel aangepast worden. 
 
 

BG20 Seizoensbegrazing T 

BG30 Nabegrazing T 

BG40 Rotatiebegrazing / Stootbegrazing T 

BG50 Geherderde begrazing T 

Beheer hydrologie   

BW10 Beheer waterpeil en afvoerdynamiek T  Er zijn geen afwijkingen toegestaan. 
  
  

BW11 Bevloeien T 

BW20 Beheer bufferend vermogen   T of E 
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code beheermaatregel Eenmalig of 
Terugkerend 

Randvoorwaarden voor flexibele uitvoering van het beheerplan 

BW30 Waterkwaliteitsbeheer T of E   

BW40 Tijdelijk droogzetten T of E 

Verstuivingsbeheer   

BZ Verstuivingsbeheer T of E   

Akkerbeheer   

BA Akkerbeheer T   

Nutriëntenbeheer   

BL01 Mestgift T of E Er zijn geen afwijkingen toegestaan. 
Bij uitmijnen: aanpassing van dosis en frequentie kan als blijkt dat dat beter werkt voor 
het behalen van het natuurstreefbeeld. 
 

BL02 Bekalken T of E 

BL03 Belemen T of E 

BL04 Uitmijnen E 

Afvalbeheer   

BO01 Ophalen afval T   

BO02 Opruimen zwerfvuil T    

Infrastructuurbeheer   

BI11 Aanleggen van wegen, paden en bruggen E Specificaties: er zijn geen afwijkingen toegestaan, behalve voor 
bosverjongingsinfrastructuur en monitoringsinfrastructuur,  
Tijdstip: uitstel kan tot de volgende evaluatieperiode 
 
 

BI12 Onderhouden van wegen, paden en bruggen T 

BI13 Afbreken van wegen, paden en bruggen E 

BI21 Aanleggen van recreatieve infrastructuur E 

BI22 Onderhouden van recreatieve infrastructuur T 

BI23 Afbreken van recreatieve infrastructuur E 

BI31 Aanleggen van begrazingsinfrastructuur E 

BI32 Onderhouden van begrazingsinfrastructuur T 

BI33 Afbreken van begrazingsinfrastructuur E 

BI41 Aanleggen van bosverjongingsinfrastructuur 
(boombescherming en rasters) 

E 

BI42 Onderhouden van bosverjongingsinfrastructuur 
(boombescherming en rasters) 

T 

BI43 Afbreken van bosverjongingsinfrastructuur 
(boombescherming en rasters) 

E 

BI51 Aanleggen van ecologische infrastructuur E 

BI52 Onderhouden van ecologische infrastructuur T 

BI53 Afbreken van ecologische infrastructuur E 
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code beheermaatregel Eenmalig of 
Terugkerend 

Randvoorwaarden voor flexibele uitvoering van het beheerplan 

BI61 Aanleggen van monitoringsinfrastructuur E 

BI62 Onderhouden van monitoringsinfrastructuur T 

BI63 Afbreken van monitoringsinfrastructuur E 

BI71 Aanleggen van hydrologische infrastructuur E 

BI72 Onderhouden van hydrologische infrastructuur T 

BI73 Afbreken van hydrologische infrastructuur E 

BI81 Aanleggen van dienstinfrastructuur E 

BI82 Onderhouden van dienstinfrastructuur T 

BI83 Afbreken van dienstinfrastructuur E 

BI91 Aanleggen van jachtinfrastructuur  E 

BI92 Onderhouden van jachtinfrastructuur  T 

BI93 Afbreken van jachtinfrastructuur  E 

BI+1 Aanleggen van overige infrastructuur E 

BI+2 Onderhouden van overige infrastructuur T 

BI+3 Afbreken van overige infrastructuur E 

Park- en groenbeheer   

BP01 Beheren collectie T   

BP02 Hagen, struiken en heesters snoeien en scheren beheren T   

BP03 Perkbeheer T   

Boomkwekerijbeheer   

BX Boomkwekerijbeheer T   

Viskwekerijbeheer   

BF Viskwekerijbeheer T   

Soortbeheer   

BS1 Visstandsbeheer T   

BS11 Afvissen T   

BS12 Bepoten T   

BS20 (her)introductie plantensoorten E 
 

BS30 (her)introductie diersoorten E   

BS40 Zaadoogst (autochtone bronnen) T   

BS50 Bestrijding plantensoorten T of E  

BS60 Bestrijding diersoorten T of E  

BS70 Onkruid, ziektes & plagen (parken en boomkwekerij) T   
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code beheermaatregel Eenmalig of 
Terugkerend 

Randvoorwaarden voor flexibele uitvoering van het beheerplan 

Vuurbeheer   

BV01 Beheerbranden T  Kan niet of later. 

BV02 Verbranden van ... T   

BV03 Brandbestrijding T of E   

BV04 Brandpreventie T of E   

Permanent nulbeheer   

BN Permanent nulbeheer    

Houtbeheer   

BB11 Terreinvoorbereiding E Deze maatregelen kunnen toegepast worden naargelang de noden, ook als ze niet in het 
beheerplan opgenomen zijn. 
Aanplanten: omschakelen naar andere soorten die bij het natuurstreefbeeld horen is 
toegestaan. Omwisselen tussen planten, zaaien en natuurlijke verjonging is toegestaan, 
voor zover dit noodzakelijk is om het gewenste natuurstreefbeeld te bereiken. 
Periode: Eventuele periodes waar geen beheer in bos is toegelaten (=schoontijd) zoals 
voorzien in het beheerplan blijven van toepassing. 

BB12 Aanplant E 

BB13 Inboeten T 

BB14 Vrijstellen T 

BB15 Zuivering T 

BB20 Selectie T 

BB31 Opsnoeien T 

BB32 Vormsnoei E 

BB33 Knotten T 

BB41 Dunning T Periode: Eventuele periodes waar geen beheer in bos is toegelaten (=schoontijd) zoals 
voorzien in het beheerplan blijven van toepassing. 
Frequentie /tijdstip: uitstel tot de volgende evaluatieperiode is toegestaan. Vroeger 
dunnen kan enkel als de laatst uitgevoerde dunning op hetzelfde perceel minstens 6 jaar 
geleden is voor naaldhoutbestanden en minstens 8 jaar voor loofhoutbestanden en 
gemengde bestanden of wanneer toekomstbomen (T-bomen) aangeduid werden in het 
bestand waarna toekomstboomdunning nodig is 
Het dunningspercentage is maximaal 25% van het stamtal, tenzij dat expliciet anders 
voorzien is in het natuurbeheerplan. De te kappen bomen zijn regelmatig verspreid over 
het perceel (niet bij T-bomen). De kapping mag de gemiddelde soortensamenstelling en 
de gemiddelde leeftijdsopbouw van het perceel niet wijzigen, tenzij zoals gemotiveerd in 
het natuurbeheerplan. 
De dunning mag alleen ingrijpen in de bovenetage. De onderetage en het dode hout 
moeten blijven staan. Geen dreefbomen opnemen in de dunning. 
Omschakelen naar een ander type kapping: omschakelen naar kaalkap is niet toegestaan. 
Omschakelen naar groepenkap met groepen <0,30ha is toegestaan. 

BB42 Kaalkap E Periode: De schoontijd zoals voorzien in het beheerplan blijft van toepassing. 
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Tijdstip: uitstel tot de volgende evaluatieperiode is toegestaan, vervroegen van de 
kaalkap is niet toegestaan.  
Omschakelen naar een ander type kapping (dunning, groepenkap of individuele kap) is 
toegestaan. 

BB43 Groepenkap T Periode: De schoontijd zoals voorzien in het beheerplan blijft van toepassing. 
Tijdstip: uitstel tot de volgende evaluatieperiode is toegestaan. Vervroegen is niet 
toegestaan.  
De plaats en de oppervlakte van de groepen binnen één beheereenheid kan aangepast 
worden, op voorwaarde dat de opp. van een groep  < 0,30ha. 

BB44 Individuele kap T of E Periode: de schoontijd zoals voorzien in het natuurbeheerplan blijft van toepassing. 
Tijdstip: uitstel tot de volgende evaluatieperiode is toegestaan. Vroeger kappen is niet 
toegestaan. 
Soort: wijziging mogelijk conform het natuurstreefbeeld. 

BB47 Hakhoutkap T Omschakelen van een ander type kapping of geen kapping naar hakhoutkap kan onder 
volgende voorwaarden: 
- Een hakhoutkap over een maximale oppervlakte van 0,5 ha, waarbij de stammen op 

één meter hoogte een stamomtrek hebben die kleiner is dan één meter.  
- Er is reeds een eerder hakhoutbeheer in de beheereenheid uitgevoerd en de laatst 

uitgevoerde hakhoutkap moet minstens acht jaar geleden zijn.  
- De hakhoutkap kan alleen toegepast worden op boomsoorten die geschikt zijn voor 

hakhout.  
- Om rotting door insijpelend water te vermijden, moet het hakhout met een gaaf 

schuin aflopend zaagvlak op een hoogte van vijf tot vijftien centimeter boven de 
grond afgezet worden, als het gaat over de eerste hakhoutkap. Anders moet het 
hakhout iets boven de vorige afzethoogte afgezet worden.  De wortelstelsels van de 
boom moeten behouden blijven en mogen niet beschadigd worden. 

- De hakhoutkap moet gebeuren in de periode van 1 november tot en met 28 of 29 
februari, maar niet tijdens een strenge vorstperiode. 

Frequentie/tijdstip: een geplande hakhoutkap kan uitgesteld worden tot de volgende 
evaluatieperiode. De geplande hakhoutkapping vervroegen is mogelijk als de laatst 
uitgevoerde hakhoutkap minstens 8 jaar geleden is. 

BB48 Gefaseerde eindkap (dreven en bomenrijen) E Periode: de schoontijd zoals voorzien in het natuurbeheerplan blijft van toepassing. 
Uitstel tot volgende evaluatieperiode is toegestaan. Vroeger kappen is niet toegestaan. 

BB49 Brandhoutkap T Periode: de schoontijd zoals voorzien in het natuurbeheerplan blijft van toepassing. 
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Omschakelen van een ander type kapping of geen geplande kapping naar brandhoutkap: 
jaarlijks maximaal 5 m³ brandhout per hectare bos mag gekapt mag worden, op 
voorwaarde dat de kapping niet leidt tot een vermindering van de oppervlakte van het 
perceel die met bos bedekt is.  
Geen dreefbomen, veteraanbomen of dode bomen. 
Tijdstip/frequentie: een geplande brandhoutkap kan vervroegd of uitgesteld worden op 
voorwaarde dat aan de voorwaarden hierboven voldaan wordt. Wanneer een 
brandhoutkap in een bepaald jaar niet uitgevoerd is, leidt dat niet tot een verhogen van 
het gekapte volume in het volgend jaar. 

BB50 Ringen E Uitstel tot volgende evaluatieperiode is toegestaan. vroeger ringen is niet toegestaan. 

BB60 Omtrekken E Periode: de schoontijd zoals voorzien in het natuurbeheerplan blijft van toepassing. 
Uitstel tot volgende evaluatieperiode is toegestaan. vroeger omtrekken is niet 
toegestaan. 

BB71 Windval E  

BB72 Sanitaire kap E  

BB73 Veiligheidskap T of E  

BB80 Verwijderen boomopslag T Deze maatregel kan toegepast worden naargelang de noden in overeenstemming met 
het natuurstreefbeeld, ook als het niet in het beheerplan is opgenomen. 

BB90 Ontstronken E Geen afwijking toegestaan. 

Kuddebeheer   

BH Kuddebeheer T   

Erfgoedbeheer   

E Erfgoedbeheer    

Publieksbeheer   

P1 Rondleidingen geven    

P2 Organisatie evenementen  
 

 


