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1 Administratieve gegevens 
 

 
1.1 Naam natuurgebied 
 
Zandbergen 
 
1.2 Eigendom 
 
NMBS 
 
 
1.3 Naam en adres van de beheerder 
 
Het terrein wordt beheerd door:  
 

Natuurpunt Beheer vzw 
Coxiestraat 11 
2800 Mechelen 
tel: 015-29 72 20 
fax: 015-42 49 21 

 
De consulent verantwoordelijk voor dit dossier is: 

 
Matthias Strubbe 
0497/052958 
matthias.strubbe@natuurpunt.be 

 
1.4 Beheerteam 
 
Het natuurgebied wordt beheerd door het beheerteam voor het gebied. Het beheerteam 
heeft ook een verantwoordelijke. Hij is de contactpersoon voor dit gebied: 
 

Verantwoordelijke beheerteam  
 
Koen de Witte, Leenstraat 68, 9890  Gavere. 0473/63 76 59 

 
 
1.5 Verkenningsnota 
De verkenningsnota voor Zandbergen werd goedgekeurd op 19/04/19  met 
registratienummer NBP-OV-19-0004. 
 
Bijlage 6.2: goedgekeurde verkenningsnota 
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1.6 Deelnemende percelen 
 
Tabel 1: percelen in beheer door Natuurpunt beheer vzw (eigenaar NMBS) 
kadasternummer aktenr. aktedatu

m 
opp. (ha) Rechten(1) Ambitie-

niveau 
Melle 1e afdeling sectie D ( 
geen kadasternummer) 

1577 01/10/20
15 

3,538 / Type 2 

Melle 1e afdeling sectie D ( 
geen kadasternummer) 

1577 01/10/20
15 

1,943 / Type 2 

totaal   5,5   
(1) / staat voor geen jacht- of pachtrechten gelden op het terrein 

De ingediende oppervlakte bedraagt: 5,5 ha 
 
Bijlage 1.6 Deelnemende percelen 
 
1.7 Aanvullende situering van het globaal kader  
 
 
1.7.1 Biologische waarderingskaart  
  
Het gebied is vrijwel volledig gekarteerd als biologisch waardevol met zeer waardevolle 
elementen. Volgende bwk-codes zijn terug te vinden: sp, sz, bet, que, rob.  
 
Bijlage 1.7.1: biologische waarderingskaart (versie 2018)  
  
  
1.7.2 Afbakening VEN  
  
Niet van toepassing. 
  
  
1.7.3 Ruimtelijke bestemming  
  

 Gewestplanbestemming  
  
Het gebied staat ingekleurd als een gebied voor dagrecreatie/natuurgebied. 
  
Bijlage 1.7.3.1.: gewestplan   
  

 Bijzonder plan van aanleg (BPA)  
  
Binnen het ruimer globaal kader zijn geen BPA’s goedgekeurd.   
  

 Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  
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Binnen het ruimer globaal kader zijn geen RUP’s in onderzoek of goedgekeurd.   
  

 Herbevestigd agrarisch gebied  
  
Binnen het ruimer globaal kader is geen herbevestigd agrarisch gebied openomen.  
  
  

 Onroerend erfgoed  
  
Niet van toepassing. 
  
  

 Habitatrichtlijngebied  
  
Niet van toepassing. 
  
  

 Vogelrichtlijngebied  
  
Niet van toepassing. 
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2 Inventarisatie 
 
 
2.1 Vegetatiegegevens 
 
2.1.1 Gemengd loofhout op droge zandbodem  
 
De vegetatie bestaat uit diverse boomsoorten ontstaan door een combinatie van spontane 
verbossing en aanplantingen. De verschillende boomsoorten zijn stamsgewijs gemengd. Het 
gaat om een verstoord bostype waar vaak braam spec. domineert. Het bovenetage is 
opgebouwd uit zomereik, ruwe berk, robinia, wilg spec. en zoete kers. In het nevenetage 
vinden we soorten als zwarte els, robinia, zoete kers, meidoorn en sleedoorn terug. De 
bosranden zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een dichte aanplant van robinia die periodiek in 
hakhout werd gezet. Opvallend zijn voor de rest enkele oude exemplaren van zoete kers (DBH 
30-40 cm) en enkele oude sleedoornstruiken die vroeger hoogstwaarschijnlijk in een meer 
open habitat stonden. Vroeger was er op de locatie ook in beperkte mate een struikhei-
vegetatie aanwezig, maar deze is momenteel verdwenen. 
 
Bijlage 2.2.1 Actueel vegetatie-type 
 
2.2 Abiotiek 
 
Bijlage 2.2 Bodemkaart 
 
 
2.3 Beheereenheden en standaardfiches  
 
Het natuurgebied Zandbergen bestaat uit slechts één beheereenheid. Het beheer is met 
andere woorden geldig voor het volledig terrein. 
 
De ingevulde standaardfiche is bijgevoegd als aparte bundel naast dit dossier. 
 
Bijlage 6.2. Standaardfiche 
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3 Beheervisie en -doelstellingen 
 
3.1 Beheerdoelstellingen voor de deelnemende terreinen 
 
3.1.1 Ecologische functie 
 

 Natuurstreefbeelden 
 
De gewenste natuurstreefbeelden op perceelsniveau zijn weergegeven in bijlage 3.2.1.1. We 
voorzien volgende doelstellingen binnen de beheerde percelen: 
 
Tabel 3.2.1.1: natuurstreefbeelden 

Code Omschrijving Doel-
oppervlakte 
buiten SBZ (ha) 

Doel-
oppervlakte 
binnen SBZ 
(ha) 

Totaal 
(ha) 

% 

9120_qs Zuur eiken-beukenbos 2,25   50 
Gml Gemengd loofhout 2,25   50 
Totaal in aanmerking komend streefbeeld 50 % 

 
Op minimum de helft van het terrein wordt er gestreefd naar het creëren van zuur eiken-
beukenbos. Op de locaties in het terrein die worden ingekleurd als speelbos en bmx-terrein 
(zie toegankelijkheidsregeling) is het moeilijker om op termijn een degelijk natuurstreefbeeld 
te bekomen. Hier ligt de focus veel sterker op de sociale functie en wordt het daarom niet 
mee opgenomen in het in aanmerking komend streefbeeld. 
 
Bijlage 3.2.1.1: natuurstreefbeelden 
 

 Bosbalans 
 
Neutraal 
 
3.1.2 Economische functie 
 
Zwaktes: Beperkte oppervlakte met grote randeffecten, doorkuisen van spoorweg 
Sterktes: Na herstelbeheer kan het terrein ontwikkelen tot een kwaliteitsvol habitat. Naburige 
speelbos zorgt voor een grote oppervlakte bos vrijwel aansluitend op elkaar. 
Opportuniteiten: Er is een groot sociaal draagvlak aanwezig in het gebied. Interessante 
plantensoorten waarschijnlijk nog aanwezig in de zaadbank. 
Bedreigingen: Te veel verstoring door beperkte oppervlakte en veelvuldig gebruik door 
recreanten. 
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Potenties en visie van de beheerder: 
 
De economische ontwikkeling van het terrein vormt geen doelstelling op zich, zodat het niet 
zinvol is om in te gaan op de potenties van het terrein op dit vlak. Waar gewerkt kan worden 
met synergiën worden deze uiteraard benut zoals het voorkomen van wildschade, 
landbouwers als uitvoerders van beheer en houtproductie als resultaat van 
beheermaatregelen. 
 
 
3.1.3 Sociale functie 
 

 Aard van toegankelijkheid 
 
Er wordt een toegankelijkheidsregeling toegevoegd aan het beheerplan. Door het gebied 
loopt een wandelpad. Er bevindt zich tevens een parcours voor bmx’ers te midden het gebied 
en een speelzone. De sociale functie van het gebied is m.a.w. sterk uitgewerkt voor dit vrij 
kleine gebied. Er is slechts een beperkt gedeelte van het gebied dat niet toegankelijk is en 
waar de natuur in alle rust kan ontwikkelen. Deze keuze werd gemaakt gezien dit stukje natuur 
voor omwonenden en lokale jeugdbewegingen steevast een belangrijk recreatief gebied 
vormde, zij het dan zonder enige geldende regelgeving. Natuurpunt beheer vzw besliste dan 
ook deze functie zo sterk mogelijk te bewaren. 
 
 
Bijlage 6.4: toegankelijkheidsregeling 
 

 Subsidies 
 
De toegankelijkheidsregeling wordt opgemaakt voor alle percelen in het natuurbeheerplan 
voor een totale oppervlakte van 5,5 ha.  
 
De totale lengte van de paden is: 

 Wandelpad: 1069 m 
 Fietsers (enkel toegankelijk voor bmx-ers): 311 m 

De oppervlakte aan zones: 
 Speelzone: 0,8893 ha 

 
 

 Onroerend erfgoed 
 
Niet van toepassing.  
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4 Beheermaatregelen 
 
4.1.1 Eenmalige maatregelen 
 

 Afvlakken van reliëfwijzigingen 
 
Door de aanleg van een illegaal bmx-terrein op het terrein werden er soms sterke reliëfwijzingen aangebracht. Daar waar de hellingen te steil 
zijn of er zich sterke depressies bevinden in het terrein, wordt het terrein afgevlakt zodat zich meer natuurlijke, geleidelijke hellingen ontstaan. 
Tijdens deze werken wordt rekening gehouden met de aanwezige vegetatie. Bij de werken wordt m.a.w. geen schade aangericht aan bomen 
of struiken met de gebruikte machines. Er wordt ook enkel gewerkt in droge periodes zodat de potentiële compactatie van de bodem en 
eventuele rijsporen vermeden worden. 
 
Hiervoor worden geen ISN of PSN-subsidies aangevraagd. Aangezien deze werken nog niet exact gedefinieerd zijn in tijd en locatie kunnen er 
nog geen verdere specificaties over worden meegegeven en zal bij het uitvoeren van de werken nog een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd.  
 
 
4.1.2 Terugkerende maatregelen 
 

 Regulier bosbeheer 
 
Het beheer bestaat uit het uitvoeren van periodieke dunningen (om de 8-12 jaar waarbij max.  25% van de bomen wordt gekapt) om de 
homogeniteit van het structuurarme aangeplante bos versneld te verbreken en het verwijderen van vestigingen van ongewenste exoten. 
Daarnaast ligt bij het dunnen ook de focus op het tijdig vrijstellen van eventuele verdrukte zomereiken. Deze boomsoort zal op termijn een 
belangrijk aspect vormen in de bovenste boomlaag. De aanwezige paden worden uiteraard vrijgehouden. Gevaarlijke bomen voor 
weggebruikers, aanpalende percelen of de spoorweg worden preventief geveld of in hakhoutbeheer genomen.  
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 Bosrandbeheer 
 
Om de structuur van de bosrand met de mantel-zoomvegetatie te behouden en te verhinderen dat de bosrand uitgroeit tot hoog opgaand 
bos, wordt gefaseerd om de 7-10 jaar de bosrand terug in hakhout gezet. Daardoor zullen de struiken en bomen na het kort zetten veel 
nieuwe, jonge scheuten geven en zo opnieuw een dens struweel vormen. Daarnaast worden bramen langs de bosranden ook periodiek 
gemaaid om lokaal de kruidlaag ook meer kansen te geven. 
 
 
Bijlage 4 Beheermaatregelen
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4.2 Soortgericht beheer fauna en flora 
 
4.2.1 Exoten 
 
In het gebied komt heel wat robinia voor, vooral langsheen de bosrand. Er wordt geprobeerd 
om zo veel mogelijk van deze exoten te verwijderen, waarbij de planten in de eerste instantie 
mechanisch zullen bestreden worden, door onder meer kappen en uitgraven. Goede 
praktijkervaringen van andere gebieden worden hierbij in de mate van het mogelijke 
gekopieerd of gebruikt mits enige aanpassingen.  
 
 
4.3 Afweging in functie van zorgplicht  
 
De beheermaatregelen houden maximaal rekening met de zorgplicht en zijn er op gericht de 
aanwezige habitats, vegetaties, fauna en flora duurzaam te onderhouden. 
 
 
4.4 Afweging in functie van vergunningen en ontheffingen 
 
Om het gebied Zandbergen te kunnen beheren zoals voorzien in het beheerplan, om er 
wetenschappelijk onderzoek te verrichten, om redenen van natuurbehoud, om redenen van 
volksgezondheid, met het oog op het recreatief en educatief medegebruik en ter voorkoming 
van belangrijke schade worden de nodige ontheffingen aangevraagd om het beheer te kunnen 
uitvoeren, conform het natuurdecreet, het jachtdecreet en het bosdecreet.   
 
 
Bijkomend vragen we ontheffing voor: 
 voor redenen van wetenschappelijk onderzoek (Natuurdecreet): vangen van dieren. 

Indien het om soorten gaat die op bijlage 1 van het Soortenbesluit voorkomen moet de 
persoon die de dieren wil vangen in het bezit zijn van een vergunning op basis van artikel 
19 en volgende van dit besluit (Soortenbesluit).  

 voor redenen van recreatief medegebruik: plaatsen van wegwijzers en infoborden 
(Natuurdecreet en bosdecreet art. 97) 
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5 Opvolging 
 
Voor de beheermonitoring zijn volgende methodes verplicht of mogelijk:  
Deze zijn te vinden in de ‘code goede praktijk beheermonitoring’. 
 

Code Natuurstreefbeeld Verplicht  Mogelijk  
9120 Atlantische zuurminnende 

beukenbossen 
basis  

 
 
5.1 Basismonitoring 
 
Bij de basismonitoring worden jaarlijks de uitgevoerde werken geregistreerd en gebeurt de 6-
jaarlijkse beheerevaluatie op niveau van het natuurstreefbeeld kwalitatief op basis van de 
geregistreerde werken en een globale inschatting op basis van best professional judgement.  
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6 Bijlage 
 
6.1 Kaarten 
 

















6.2 Verkenningsnota 
 



































6.3 Standaardfiche 
 



 

 Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 – deel 2: inventaris – 
standaardfiche bos 

ANB-00-jjmmdd 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

  
 datum opname   naam opnemer 

 08-05-18  Matthias Strubbe 

 

 I. Identificatiegegevens beheereenheid 

1 naam natuurbeheerplan of terrein Zandbergen oppervlakte 5,5 

 beheereenheid 1 Opmerkingen       

 
 II. Actueel vegetatietype 

2 Vul het nu voorkomend vegetatietype in 
(1) Indien slechts één vegetatietype voorkomt: vul alleen eenheid 1 in, indien meer vegetatietypen: vul eerst het vegetatietype in 
met de grootste bedekking, en daarna de opeenvolgende vegetatietypes in volgorde van dalende bedekking. 
(2) Indien N2000-habitat (Europees te beschermen habitat) of RBB (regionaal belangrijk biotoop): vul ook de overeenkomstige fiche 
voor de kwaliteitsbeoordeling in. 

  Eenheid (1)  Code Biologische 
waarderingskaart 

 Overeenkomstig N2000-habitat 
of RBB (2) 

 Bedekking (%) 

 eenheid 1  sp  geen  100 

 eenheid 2                 

 eenheid 3                      

 eenheid 4                      

 

 III. Standplaats 
3 reliëf:  vlak, natuurlijk  vlak, door 

menselijke 
ingreep 

 zachte helling (<8%) x Steile helling (>8%) 

  anders. Specifieer:  

 micro-reliëf: x geen microreliëf 
aanwezig 

 microreliëf door 
bulten & slenken 

 microreliëf door 
laantjes, greppels 
en/of sloten 

  

  anders. Specifieer:       

 waterhuishouding:  (tijdelijk) 
overstromend 

 nat  vochtig x droog 

 kwelindicator:: x geen   In waterafvoer & 
depressies 

 Verspreid in het 
perceel 

  

 type kwelindicator:  kwelindicerende 
plantensoorten 

 andere     

 opmerkingen:       
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 IV. Beschrijving van de vegetatie 
 4 Beschrijf de vegetatiestructuur. 

Schat de bedekking van elke voorkomende categorie in percentage (per klasse van 10%) ten opzichte van de volledige beheereenheid. 
   60 % naakte bodem      % moslaag 

 40% kruidlaag, inclusief jonge 
bomen en struiken (hoogte 
<2m). 
Vul vraag 5-7 in. 

40% struiklaag inclusief bomen 
(hoogte > 2m en diameter 
<14cm).  
Vul vraag 8 in. 
 

90 % boomlaag (diameter >14cm).  
 Vul vraag 9-13 in. 

 5 Beoordeel de samenstelling van de kruidlaag. 

 x dominantie van hoge grassen en/of schijngrassen, kruiden en/of dwergstruiken. Vul vraag 6 in. 

  jonge bomen en struiken < 2m. Vul vraag 7 in. 

 6 Noteer de aspectbepalende soorten in de kruidlaag voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 
‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 

       

7 Beoordeel de samenstelling van de aspectbepalende soorten jonge bomen en struiken in de kruidlaag (hoogte <2m). 
Geef het aandeel van de struik- en boomsoorten op basis van % bedekking l   

 soort:  Robinia  Wilg spec.   Robinia          

 %:   33  33  33          

 opmerkingen:       

 8 Beoordeel de samenstelling van de aspectbepalende soorten in de struiklaag inclusief bomen (hoogte > 2m en 
diameter < 14cm). 
Geef het aandeel van de struik- en boomsoorten op basis van % bedekking   

 soort:  Robinia  Sleedoorn  Zwarte els  Zoete kers  Ruwe berk 

 %:   30  10  20  10  10 

 opmerkingen:       

 9 Wat is de mengingsvorm van de boomlaag? 

 x stamsgewijs  groepsgewijs  homogeen 

 10 Enkel voor homogene bosbestanden: Is het omslagpunt bereikt? 
Schat hiervoor de verhouding van de takvrije stam ten opzichte van de totaal te verwachten boomhoogte. 

 takvrije stam < 1/4  takvrije stam tussen 1/4 en 2/5  takvrije stam > 2/5 

 11 Wat is de bestandsdichtheid? 
Bepaal hiervoor het bestandsgrondvlak G (m2/ha).  

 weinig dicht G<20 x gemiddeld dicht 20<G<30  dicht 30<G<40  zeer dicht G>40 

 12 Beoordeel de samenstelling en de kwaliteit van de boomlaag. 
Geef het aandeel van de boomsoorten op basis van % bedekking   

 soort:  Zomereik  Ruwe berk  Wilg spec.   Robinia  Zoete kers 

 %:  15  20  30  30  5 

 gemiddelde diameter (cm):  35  30  40  40  40 

 stamkwaliteit:  matig  matig  matig  matig  matig 
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 opmerkingen (vitaliteit, gebreken, 
toekomstwaarde): 

      

 13 Bepaal het aandeel dood hout en het aantal dikke dode bomen 
Schat het aandeel (liggend en staand) dood hout. De 4% -grens komt overeen met 1 op 25 bomen van gemiddelde diameter. 

 aandeel dood hout: x  < 4%   4-10%   ≥ 10% 

 aantal dikke dode bomen 
(diameter>40cm, liggend en staand, 

per ha): 

   0 x  1-2   ≥ 3 

 14 Zijn er infrastructuurelementen aanwezig? 
Bijvoorbeeld: schuilhut, observatiehut, slagboom, omheining, waterput, fontein, ornament, standbeeld, speeltuin, kunstmatige grot, 
brug, zitbank, bloembak, ondergrondse pijpleiding, hoogspanningsleiding, pyloon, enz. 

  nee x ja 

 omschrijf:  BMX-parcours 

 

 V. Actueel beheer 
 15 Kruis aan welke vorm van beheer er tot nu toe gebeurde? 

  beheer waterpeil en 
afvoerdynamiek 

 baggeren en slibruimen  kruidruimen 

  verwijderen boomopslag  plagbeheer/chopperen  beheerbranden 

  maaibeheer  begrazing  akkerbeheer 

  geen beheer/permanent 
nulbeheer 

x beheer van houtige 
vegetatie.  
 indien bos ga naar vraag 24 

 groen- en parkbeheer 

  niet gekend     

 indien gewenst, vul aan met een 
meer gedetailleerde omschrijving 

van het beheer: 

      

 16 Werd er tot nu toe bemest? 

 x nee  ja niet gekend Indien gekend, omschrijf aard 
en hoeveelheid: 

      

 17 Werden er tot nu toe bestrijdingsmiddelen gebruikt? 

 x nee  ja niet gekend indien gekend: bestreden 
soorten: 

      

 18 Bos: Wat is de huidige beheervorm? 

  hakhout. Ga naar vraag 18.  middelhout. Ga naar vraag 
18. 

 hooghout.  

  niet gekend.  x nulbeheer (geen houtoogst).  

 19 Omschrijf het hakhoutbeheer: 

 soorten hakhout:  soorten overstaanders:       

 aantal overstaanders per ha:  0.   >10/ha.  

   10-50/ha.   > 50/ha  

 

 VI. Kleine landschapselementen (KLE) en/of bijzondere natuurelementen 
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20 Kruis de in de beheereenheid aanwezige kleine landschapselementen en/of bijzondere natuurelementen aan 
Indien de KLE in een aparte beheereenheid opgenomen wordt, vul dan een aparte standaardfiche voor die KLE’s  in. 

  poel, vijver of ven  beek, sloot  bron- of kwelzone   

  dreef of bomenrij  holle weg  knotbomen  oude of dode boom op stam met nestholten 
of nestboom 

  haag  houtkant  hoogstamboomgaard  alleenstaande bomen 

  graft  perceelsrandbegroeiing 
of berm 

 struweel  bosje/verbossing 

 21 Vul aan met meer specifieke gegevens voor de aangekruiste KLE’s. 
Mogelijke informatie kan zijn: soorten, oppervlakte of lengte of aantal, info over het beheer,… 

       

 

 VII. Bijzondere dier- of plantensoorten 
 22 Beschrijf hieronder de bijzondere dier- en plantensoorten, voor zover ze niet vermeld worden in de fiche 

‘kwaliteitsbeoordeling’ voor het hier voorkomende Europees te beschermen habitat of RBB. 
 / 

 

 VIII. Invasieve exoten 
 23 Zijn er invasieve exoten aanwezig? 

Som de soorten op en schat de bedekking, voor zover dit niet opgenomen is in de fiche voor de kwaliteitsbeoordeling.  
 soorten: Robinia bedekking (%):  20 

 

 IX. Cultuurhistorische elementen 
 24 Omschrijf de aanwezige cultuurhistorische elementen. 

 / 

 

 X. Gekende milieuproblemen 
 25 Noteer de op het terrein duidelijk waarneembare knelpunten inzake milieu. 

 

 / 

 



6.4 Toegankelijkheidsregeling 
 



 
 

 
Toegankelijkheidsregeling voor het openbaar bos Zandbergen, gelegen op het 

grondgebied van de gemeente Melle 
 
 
Artikel 1. – Toepassingsgebied 
1.1. Deze regeling heeft betrekking op het openbaar bos de Zandbergen, op het 
grondgebied van de gemeente Melle.  

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de 
kaart die is toegevoegd in bijlage. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze 
regeling.  

1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader 
van het toezicht of het beheer van het gebied. 

1.4. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 van 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. 

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  
2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door bijgaande kaart met legende, die 
integraal deel uitmaakt van deze regeling. De gebruiksmogelijkheden en 
verbodsbepalingen zijn aangeduid met borden aan de ingang van het gebied. 
 
2.2. Er is één wandelroute: de zwarte route en één fietsroute (BMX-parcours): de 
gele route. 
 
2.3. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of 
het Agentschap om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën 
bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de mate zoals 
in deze regeling bepaald. 
 
2.4.  Het gebied is, behoudens begeleide bezoeken in redelijke termijn 
aangevraagd bij de beheerder en door deze goedgekeurd, enkel toegankelijk van 
een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. 
 
Art. 3. – Weggebruikers   
3.1. De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend 
toegankelijk voor voetgangers, en voor honden aan de leiband tenzij anders 
aangegeven.  
 
3.2. De wegen die op de kaart als fietsweg zijn aangeduid, zijn enkel toegankelijk 
voor ervaren BMX’ers. Het onderhoud en gebruik van dit parcours is uitsluitend op 
eigen risico van de BMX’ers.  
 
3.3. De weggebruikers houden rekening met elkaar.  
 
 



Art. 4. – Zones 
4.1. De toegankelijkheid van de speelzone, buiten de wegen, wordt geregeld als 

volgt: 

4.2. De speelzone is enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de achttien 
jaar en hun begeleiders of door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2 van het 
decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het 
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.  

 
Art. 5. – Beschermingsvoorschriften 
5.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te 
brengen aan de infrastructuur of de planten.  
 
Het is verboden bloemen, paddenstoelen, vruchten of noten te plukken of mee te 
nemen.  
 
Het is verboden geschriften te hangen of te verspreiden of afvalstoffen achter te 
laten.  
 
5.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten 
bij georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, 
onmiddellijk op het einde van de betrokken activiteit worden verwijderd.  
 
Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  
6.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het 
Agentschap, zodat gebeurlijk beroep kan worden gedaan op de polis B.A. Vlaamse 
Bossen. 
 
6.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij 
krachtige wind, betreding van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor 
zonsopgang en niet-toegelaten gebruik van het gebied volgens deze regeling of 
andere wetgeving zijn op eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden 
aangesproken voor de vergoeding van de schade.  
 
Art. 7. – Onderrichtingen 
Personen die belast zijn met toezicht overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kunnen 
bezoekers omwille van de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of 
de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen 
moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods 
met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden. 
 
Art. 8. – Afwijkingen 
De beheerder(s)  kan toestemming geven voor de organisatie van occasionele 
activiteiten die afwijken van de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling. Indien het 
een risicovolle activiteit betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de 
bossen en de natuurreservaten, dan moet eveneens een machtiging worden 
aangevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. De aanvraag tot toestemming 



moet minstens 14 dagen van tevoren, schriftelijk of via elektronische drager worden 
toegezonden aan de beheerder.  
 
 
Art. 9 – Bekendmaking 
9.1  Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

9.2   De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking.  

 






