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DEEL 2 INVENTARISATIE 
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1 Historiek 

1.1 Algemene evolutie visiegebied 

Het hele visiegebied maakt deel uit van een vruchtbare landbouwstreek, het Pajottenland, dat 
gekenmerkt wordt door een heuvelachtig landschap met kleine dorpen, valleien en oude 
boscomplexen. 

Doorheen de tijd is de streek geëvolueerd van een mozaïek aan akkers, weilanden en bossen naar een 
patroon van soortenrijke weilanden in de valleien, akkerland op de heuvelruggen en knotwilgen en 
haagkanten als omzooming.  De boscomplexen komen voor in de kasteeldomein, op steile hellingen 
en in de valleien (Figuur 1-1 en Figuur 1-2). 

Figuur 1-1: Ferrariskaart  (1771-1778) met de indicatieve aanduiding van het globaal kader 
(Geopunt) 
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Figuur 1-2: Topokaart (1961-1989) (Cartesius) 

Ook het visiegebied ondervond algemeen dezelfde evolutie. Langs de Zuunbeekvallei wisselden 
weilanden de bos en  akkerpercelen af en in het domein van Groenenberg werden bossen omgevormd 
naar akkers om later terug om te vormen naar bos. 

Het domein van Gaasbeek wijkt af van deze evolutie door zijn vroege typering als kasteeldomein met 
tuin, park en bos. Op het einde van de 19e, het begin van de 20e eeuw werd ook groenenberg een 
kasteeldomein en werd het domein omgevormd naar park volgens Engelse landschapsstijl. 

De periode met WO I en WO II was een periode van verwaarlozing voor het hele gebied. De 
kasteeldomeinen werden de periode daaropvolgend opgekocht door de overheid en gerestaureerd 
volgens de originele plannen of opnieuw aangelegd. Het resultaat ervan is vandaag de dag nog steeds 
zichtbaar.  

1.2 Evolutie deelgebied Zuunbeekvallei 

Aan de hand van de beschikbare kaarten, prentkaarten en foto’s wordt de evolutie van de 
Zuunbeekvallei besproken. Algemeen kan gesteld worden dat in de Zuunbeekvallei voornamelijk 
recente bebossingen met Populier optreden, daar waar het historisch in de regel grasland betrof.  
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1.2.1 16de eeuw 

Op de kaart van 1573 (Figuur 1-3) kan je al duidelijk de Zenne en de Zuunbeek zien. Deze kaart toont 
ook de verschillende kastelen aan. Het kasteel van Gaasbeek wordt al duidelijk weergegeven.  

Figuur 1-3: Nobilissimus Brabantiae ducatus, qui Mosa et Schaldi fluminibus orbiculariter fere 
circumscribitur et includitur (1573) (Cartesius) 

1.2.2 17de eeuw  

De ‘Carte de la flandre impériale van 1638 (Figuur 1-4) toont al meerdere zijrivieren van de Zuunbeek. 
Het kasteel van Gaasbeek wordt schriftelijke aangeduid en ook de belangrijkste wegen zijn terug te 
vinden. 
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Figuur 1-4: Carte de la Flandre Impériale (1638) met aanduiding van de Zuunbeek (Cartesius) 

1.2.3 18de eeuw  

De Fricxkaart van 1712 toont meer reliëf in het gebied en geeft een aanduiding van boscomplexen in 
de omgeving.  
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Figuur 1-5: Fricxkaart (1712) met aanduiding van de Zuunbeek (Geopunt)  

De kaart van Villaret (1745-1748) geeft meer informatie over de loop van de verschillende beken en 
zijn oevers (Figuur 1-6). De oevers en het nabijgelegen land worden vooral gebruikt als gras-/weiland. 
In het zuidoostelijke gedeelte is een groot boscomplex te zien. 

Eveneens in het zuidoosten zien we een kleinere boskern ter hoogte van de Ganzeveldbeek (tussen de 
deelgemeenten Pepingen en Breedhout). 

Een kleiner boscomplex is te vinden in het midden van de vallei waar de Zuunbeek zich voegt bij de 
Bosbeek. Ook op de Pelikaanberg is een kleine beboste zone zichtbaar. 

Een breder graslandgebied met aangrenzend bos ligt langs de Roskambeek, in het zuidwesten van de 
vallei. 
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Figuur 1-6: Villaret kaart (1745-1748) (Geopunt) met indicatieve weergave van het globaal kader in 
het geel en de boskernen in het rood. 

Op de kaart van Ferraris uit de tweede helft van de 18de eeuw zijn meer specifieke elementen van het 
gebied zichtbaar als kleinschalige landschappen in de beekvallei (Figuur 1-7). 

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit open akkers en bossen met hoogstammige bomen. Op sommige 
plaatsen komen er ook wat drassige graslanden en boomgaarden voor. Deze volgen mooi de 
beekstructuur, die duidelijk te zien zijn aan het reliëf.  

Verder zijn er hier en daar wat kleine gehuchten zichtbaar met vrijstaande gebouwen en verscheidene 
huizen met parochienummers.  

Ook op deze kaart is ten zuidoosten van de Zuunbeek een groot boscomplex te zien, genaamd 
Weembosch en in het midden een kleiner boscomplex. Op de Ferrariskaart staan dus bossen te 
Breedhout  (Weembosch en bossen te Scheisingen) en Pepingen (bos te Hoesnake - Hoeve Cantimpré) 
opgetekend maar deze liggen buiten het visiegebied. 

Het graslandgebied ten zuidwesten van de vallei is ten noorden van het bos verder uitgebreid. 

De kleinere boskern ter hoogte van de Ganzeveldbeek (tussen de deelgemeenten Pepingen en 
Breedhout) en de beboste zone op de Pelikaanberg, zijn beide nog zichtbaar. 
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Figuur 1-7: Ferrariskaart 1771-1778 (Cartesius)  

1.2.4 19de eeuw  

De Atlas der Buurtwegen geeft een gedetailleerd beeld van de perceelstructuur en de bebouwing anno 
1841 (Figuur 1-8). De perceelstructuur in de omgeving van het plangebied komt zo goed als overeen 
met de huidige situatie.  

De Vandermaelenkaart werd opgesteld in dezelfde periode als de Atlas der Buurtwegen (Figuur 1-10). 
Het wegen- en padenpatroon op deze kaart is dezelfde als op de Atlas der Buurtwegen. Verder biedt 
de kaart beperkt bijkomende informatie. Op de kaart bemerkt men onder meer ‘Etang de Beringhen’, 
ten ZW van Pepingen dorp. Akkerland kwam ook toen tot dicht bij (soms vlak naast) de beek voor. 

Het bos in het zuidwesten van de vallei is omgezet naar akker- en graslanden. Er is nu een brede strook 
grasland zichtbaar. Het bos ter hoogte van de Geynsberg is verdwenen. 

De kleinere boskern ter hoogte van de Ganzeveldbeek (tussen de deelgemeenten Pepingen en 
Breedhout) is hierop verdwenen en omgevormd tot grasland. De beboste zone op de Pelikaanberg, is 
nog steeds als bos aangeduid. 
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Figuur 1-8: Atlas der Buurtwegen (1841) met indicatieve weergave van het globaal kader (Geopunt)  

Figuur 1-9: Vandermaelenkaart met indicatieve weergave van het globaal kader (1846 -1854)  
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Figuur 1-10: Detail van de ‘Etang de Beringhem’ op de Vandermaelenkaart (1846 -1854) (Geopunt)  

De topografische kaart van 1873 toont aan dat de voorheen vermelde bossen, het Weembos en het 
kleinere bos in het midden van de vallei, grotendeels zijn omgezet naar akkerland. Het bos in het 
zuidwesten van de vallei is omgezet naar akker- en graslanden. Er is nu een brede strook grasland 
zichtbaar. 

De kleinere boskern ter hoogte van de Ganzeveldbeek is (weliswaar iets kleiner) terug zichtbaar op de 
kaarten. De beboste zone op de Pelikaanberg, is nog steeds als bos aangeduid. 

Het hele gebied ligt op twee verschillende kaartbladen, waardoor er enkele kleurverschillen optreden. 
De hoogtelijnen tonen wijzen op het reliëfrijke gebied. De beken snijden door het landschap en zijn 
lager gelegen. 

Figuur 1-11: Topokaart (1860-1873) (Cartesius) 
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Op de kaart van Lennick Sint Quentin van 1891 hebben we een gelijkaardig beeld (Figuur 1-12).  

De kleinere boskern ter hoogte van de Ganzeveldbeek en het bos op de Pelikaanberg blijven aanwezig 
in het landschap. 

Figuur 1-12: Kaart Lennick Sint Quentin 1891 (Cartesius) 

Op een latere topokaart (1939) valt op dat de oevers meer en meer aangevuld zijn met bomen en dat 
het driehoekige bos op de vroegere locatie van het Weembos (Figuur 1-13) nog bestaat. De kleinere 
boskern ter hoogte van de Ganzeveldbeek en de  beboste zone op de Pelikaanberg, zijn nog steeds als 
bos aangeduid. 

De vallei bestaat verder nog steeds grotendeels uit graslanden. 
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Figuur 1-13: Topokaart voor het jaar 1939 (1883-1939) (Cartesius) 

1.2.5 20e eeuw 

Ook op de kaart van Lennik en halle uit 1979 zien we weinig verandering van de Zuunbeekvallei (Figuur 
1-14). In de vallei zijn meer kleine bosjes aanwezig. 
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Figuur 1-14: Kaart Lennik- Halle 31/5-6 (1979) (Cartesius) 

Figuur 1-15: luchtfoto zomer 1979-1990 (Geopunt) 
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Een vijfhoekig bos ten zuidoosten is duidelijk zichtbaar op de luchtfoto van 1979-1990 alsook de brede 
graslandstrook in het zuidwesten (Figuur 1-15). Deze is omgeven door bomen. De kleinere boskern ter 
hoogte van de Ganzeveldbeek is een beetje versnipperd, maar nog steeds aanwezig. De  beboste zone 
op de Pelikaanberg is uitgebreid. 

1.2.6 21e eeuw 

De laatste jaren zijn onderging de Zuunbeekvallei geen significante verschillen. De beken worden door 
graslanden, bomen en bossen omgeven. Het vijfhoekig bos en de bredere graslandstrook zijn 
onveranderd gebleven (Figuur 1-16). 

De kleinere boskern ter hoogte van de Ganzeveldbeek is uitgebreid. De beboste zone op de 
Pelikaanberg is er nog steeds. 

Figuur 1-16: Luchtfoto voorjaar 2016 (Geopunt) 
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2 Abiotiek 

2.1 Hydrologie en hydrografie 

Met behulp van de Vlaamse Hydrografische Atlas worden de verschillende waterlopen in het 
plangebied op een kaart weergegeven (Figuur 2-1). 

De Zuunbeekvallei wordt gekarakteriseerd door verschillende waterlopen van 2e categorie. Zo vindt 
men van West naar Oost de Vossenbeek, de Bosbeek, de Putbeek, de Zuunbeek, de Ganzeveldbeek 
en de Molenbeek. 

In het zuidoosten van de vallei vindt men twee niet geklasseerde waterlopen van 9de categorie terug, 
namelijk de Kasteelbeek en de Wedembosbeek. 

Verder loopt in het centrale gedeelte, aan de Zuunbeek, in noordelijke ligging een naamloze 
geklasseerde beek van 3de categorie. 

Figuur 2-1: Aanduiding van waterlopen in Zuunbeekvallei en omgeving 

2.2 Reliëf 

Het reliëf van de Zuunbeekvallei wordt in kaart gebracht met behulp van het digitaal hoogtemodel 
(DHM) (Figuur 2-2). De hoogteligging wordt weergegeven met een raster van 5m. 
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De waterlopen bepalen het reliëf in dit plangebied. Waar de waterlopen gelegen zijn, ligt de hoogte 
tussen de 30 en 40m TAW. Er is een licht dalende gradiënt zichtbaar van West naar Oost. De oevers 
hebben een gemiddelde hoogte van 45 m TAW. 

In het westelijk deel van de Zuunbeekvallei, waar de Vossenbeek en Bosbeek samen komen, en in het 
oosten, langs de Wedembosbeek en de Ganzeveldbeek kan de hoogte tot 50 m TAW zijn.  

Figuur 2-2: Hoogtekaart Zuunbeekvallei en omgeving 

In bijlage wordt het microreliëf van de verschillende deelnemende percelen weergegeven. Aanwezige 
poelen, laagten en grachtjes zijn hier zeer duidelijk op te zien. Ook de oude trambedding is duidelijk 
zichtbaar in het landschap (deelkaart Beringen). 
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3 Biotiek  

3.1 Beheereenheden en vegetatiekaart 

In bijlage wordt een overzicht gegeven van de update van de voorkomende habitats, i.e. onder vorm 
van actuele vegetatiekaart met bwk-aanduiding (bijlage 0; uiteraard enkel voor zover de oppervlaktes 
van toepassing zijn, i.e. niet voor lineaire elementen of puntvormige zoals veedrinkpoelen). De 
aangegeven vegetaties (BWK) worden tevens per beheereenheid in de bijhorende (standaard)fiches 
uiteengezet. Voor Europese habitats of regionaal belangrijke biotopen (rbb) wordt een 
kwaliteitsbeoordeling toegevoegd. 

We merken op dat de loop van beken systematisch apart gehouden werd en hiervan wordt, voor zover 
deze gelegen zijn tussen de grenzen van aangrenzende percelen, separaat een overzicht gegeven 
(oppervlakte). 

Het totaal aantal oppervlakte per vlaktype en lengte per lijnelement worden weergegeven in Tabel 
3-1 en Tabel 3-2. 

Tabel 3-1: Overzicht oppervlaktes per habitattype in Zuunbeekvallei 

type Oppervlakte (m2) 

Grasland 268124

KLE 34375

Moeras 21436

Akker 4338

Ruigte 18577

Bos 40877

Tabel 3-2: Overzicht totale lengte aanwezige lijnelementen Zuunbeekvallei 

Type lengte (m) 

beek 616

heg 351

haag 570

bomenrij wilg 124

houtkant 445

knotbomen haagbeuk 34

knotbomen wilg 439

nieuw knotbomen es 40

knuppelpad 92

3.1.1 Vegetatietypen  

In bijlage wordt eveneens een overzicht gegeven van de vegetatietypen voor de verschillende 
deelnemende percelen. Onderstaande tabel (Tabel 3-3) geeft een samenvattend overzicht van de 
oppervlakten van de typen (op basis van eerste en tweede eenheid). 

Tabel 3-4 geeft het overzicht voor de beheereenheden die binnen SBZ-H liggen. 

Tabel 3-3: Samenvattende tabel van de oppervlakten vegetatietypen. 

Vegetatietype oppervlakte 
(ha) 

6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen 0,25 
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9130 - Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen 0,56 

91E0_va - Valleibossen 0,73 

akker 0,78 

eutrofe plas (ae, aer of aev) met (matig) soortenrijke waterplantenvegetatie 0,99 

Inheems loofhout 3,47 

KLE - Hoogstamboomgaard 1,65 

KLE - houtkanten en houtwallen 0,58 

Loofhout op basis van een menging van inheems/uitheemse soorten 0,24 

rbb kamgrasland 1,41 

rbbhc - rbb dotterbloemgrasland 1,73 

rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie 1,56 

rbbzil - rbb zilverschoongrasland 0,57 

soortenrijk licht bemest grasland (hj of hjb) 0,58 

soortenrijk permanent cultuurgrasland 19,57 

soortenrijk verruigd grasland (hr) 3,16 

soortenrijke ruderale vegetatie of pioniersvegetatie  (ku, ku*, kub, kub*) 0,31 

Uitheems loofhout  0,62 

Tabel 3-4: Vegetatietypes binnen SBZ-H. 

vegetatietype Oppervlakte 
(ha) 

6430 - Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen 0,75 

9130 - Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint en Parelgras-Beukenbossen 0,56 

91E0_va - Valleibossen 0,56 

rbb kamgrasland 1,41 

rbbhc - rbb dotterbloemgrasland 1,65 

rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie 1,31 

rbbzil - rbb zilverschoongrasland 0,47 

eutrofe plas (ae, aer of aev) met (matig) soortenrijke waterplantenvegetatie 0,50 

Inheems loofhout 0,19 

KLE - Hoogstamboomgaard 1,65 

soortenrijk permanent cultuurgrasland 13,66 

soortenrijk verruigd grasland (hr) 2,02 

soortenrijke ruderale vegetatie of pioniersvegetatie  (ku, ku*, kub, kub*) 0,11 

3.1.2 Locale staat van instandhouding (LSVI) 

Tabel 3-5 en Tabel 3-6 geven een overzicht van de LSVI van de aangetroffen Europees beschermde 
habitats1. Het gaat in deze respectievelijk over habitattype 6430_hf de moerasspireagruigten en 
habitattype 91E0_bron de bronbossen. 

1 Op basis van de beoordelingsmatrices in het document Bosch, H., Hoffmann, M., Van Den Bergh, E., Vandevoorde, B. & 

Provoost, S. (2009). Slikken en schorren. In: Tjollyn, F. et al. 2009. Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van 
instandhouding van de NATURA2000-habitattypen, versie 2.0. Rapporten van het Instituut voor natuur- en Bosonderzoek 2009 
(46). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
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Het merendeel van de aangetroffen moerasspirearuigten was in goede staat, enkele vergrast en één 
van de 6 eenheden verruigd. Het aantal sleutelsoorten was in de helft van de percelen ontoereikend 
om als goede staat aangeduid te worden, evenals de bedekking van de soorten (4 van de 6 
ontoereikend). 

Tabel 3-5: LSVI voor het aanwezige habitattype 6430_hf (met O= onvoldoende en G= goed) 

Terreineenheid: Gey 4a Gey 3a Ber 1e Gey 4c Gey 4d Gey 2a

Habitatstructuur 

grassen O O G G G G 

Verstoring 

verruigd O G G G G G 

invasieve exoten G G G G G G 

Vegetatie 

aantal sleutelsoorten O G O G G O 

frequentie of bedekking sleutelsoorten O G O G O O 

In de zuunbeek is er één perceel dat een bostype kan worden toegewezen. Het gaat over de 
beheereenheid 1b te Pelikaanberg. Het perceel scoort goed bij de habitatstructuur, waarbij het echter 
ontbreekt in voldoende dood hout. De vegetatie ontbreekt in voldoende sleutelsoorten in boom- en 
kruidlaag, en is verruigd. 

Tabel 3-6: LSVI voor het aanwezige habitattype 91E0 bronbos 

Terreineenheid: Pel 1b 

Habitatstructuur 

oppervlakte (MSA = 10ha) O 

verticale structuur G 

horizontale structuur - structuur G 

horizontale structuur - groeiklassen G 

aandeel dood hout O 

hoeveelheid dik dood hout O 

bosconstantie O 

Verstoring 

invasieve exoten G 

geruderaliseerd 

verruigd O 

Vegetatie 

Sleutelsoorten in de boomlaag O 

Procentueel aandeel sleutelsoorten in de 
kruidlaag O 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de LSVI voor de aangetroffen regionaal belangrijke 
biotopen (RBB). De aangetroffen typen zijn de dotterbloemgraslanden (hc), kamgraslanden (kam), 
grote zeggenvegetaties (mc) en de zilverschoongraslanden (zil). 

De aanwezige dotterbloemgraslanden hebben allen een onvoldoende op de criteria voor de aantallen 
sleutelsoorten (Tabel 3-7). Ook verruiging is een belangrijk probleem in meer dan de helft van de 
vegetaties. Eutrofiëring is eveneens een belangrijk knelpunt (4 van de 9 vegetaties). 
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Tabel 3-7: LSVI voor de aangetroffen RBB hc (met O= onvoldoende en G= goed) 

Terreineenheid: Mol 3a Mol 3b Gey 2d Gey 2a Bos 1a Gey 4b Man 1a Man 2a Man 2b 

Kenmerkende soorten 

sleutelsoorten O O O O O O O O O 

structuurkenmerken 

grassen G G G G G O G O O 

(co)dominantie van soorten O O G G G G G O O 

Verstoringsindicatoren 

verruiging O O G G G O O O O 

eutrofiëring G O G G G G O O O 

vernatting G G G O G G O G G 

intensief gebruik G G G G G O G G G 

ruderalisering G G G O G O O G O 

pollenvormende russen G G G O O G G G O 

verbossing G O G G G G G G G 

Twee van de beheereenheden werden (deels) als kamgrasland gekarteerd (Tabel 3-8). Beide 
ontbreken in aantallen en bedekking van de sleutelsoorten. Verder zijn ook beide eenheden vergrast 
(> 70% bedekking door grassen). Ook ruderalisering is een knelpunt. 

Tabel 3-8: LSVI voor de aangetroffen RBB kam 

Terreineenheid: Mol 3c Sch 1a 

Kenmerkende soorten 

sleutelsoorten O O 

structuurkenmerken 

grassen O O 

(co)dominantie van soorten O G 

Verstoringsindicatoren 

verruiging G O 

eutrofiëring O G 

vernatting G G 

intensief gebruik G G 

ruderalisering O O 

pollenvormende russen G G 

verbossing G G 

Binnen de deelnemende percelen zijn er 3 beheereenheden waarop een grote zeggenvegetatie werd 
gekarteerd (Tabel 3-9). De toestand van de vegetaties is over het algemeen goed. In twee van de drie 
vertekent zich wel een eutrofiëring.   

Tabel 3-9: LSVI voor de aangetroffen RBB mc 

Terreineenheid: Gey 2d Gey 2a Gey 4c 

Kenmerkende soorten 

sleutelsoorten G O G 

Verstoringsindicatoren 

vergrassing G O G 

verbossing G G G 

verruiging G G G 

eutrofiëring O O G 

invasieve exoten G G G 
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Verder werden er ook twee beheereenheden als zilverschoongrasland gekarteerd. Op de criteria voor 
de sleutelsoorten scoorden ze beide onvoldoende. Een te grote bedekking door grassen, verdroging 
en eutrofiëring zijn de overige knelpunten. 

Tabel 3-10: LSVI voor de aangetroffen RBB zil 

Terreineenheid: Gey 1a Gey 2c 

Kenmerkende soorten 

sleutelsoorten O O 

structuurkenmerken 

grassen O O 

(co)dominantie van soorten G G 

Verstoringsindicatoren 

verruiging G G 

eutrofiëring G G 

verdroging O O 

ruderalisering O O 

pitrus G G 

verbossing G G 

3.2 Flora 

3.2.1 Autochtone bomen en struiken 

Binnen het visiegebied komen heel wat autochtone elementen voor, vaak ook met bijzondere 
landschappelijke waarde. Een overzicht hiervan is opgenomen in de onderstaande tabel en visueel 
weergegeven op figuur Figuur 3-1. Buiten het visiegebied vermelden we voor Breedhout overigens 
nog een steilrand met o.a. Hazelaar en spaartelgen van Zomereik. 

Met behulp van een categorie aanduiding wordt er weergegeven wat de zekerheid is van het 
autochtoon karakter (A = vrijwel zeker, B = met grote mate van waarschijnlijkheid, C= mogelijks). 

nr naam categorie beschrijving 

PE -07 Beringenbeek A 
oude, deels doorgegroeide haag van Crataegus monogyna en 

Carpinus betulus (met vlechtrelicten).Rozen, Cornus sanguinea, 
Euonymus europeaus en crateagus laevigata

PE -14 Pepingen B haag met o.a. Crataegus laevigata en Acer campestre.sloot met wal 

PE-06 Donkerstraat C oude hakhoutstoven - aan steilkant. Grote Carpinusstoof. 

PE-15  Hof te Mol C resten van oude haag met Acer campestre stoven. 

HA-08 Manebroek B 
hellingbosje en beekbegeleidend bos met o.a. Ulmus glabra en Rosa 

arvensis.

HA-09 Borrekens C restant oude Carpinus betulus; Cornus sanguinea. 

HA-07 Breedhout C steilrand met o.a. Corylus avellana. Spaartelgen van Quercus robur. 

HA-06 
Brabantse 

baan 
Zuunbeek 

C bosrand met oude geknotte Salix alba. 

HA-05 
Brabantse 

baan 
Zuunbeek 

C enkele struiken Rosa subcanina, enkelvoudig gezaagd. 

HA-03 
Hof te 

Wedem 
A 

steilrand langs beek met brede houtkant o.a.: knot-Carpinus betulus 
en knot-Alnus glutinosa; Cornus sanguinea en Euonymus europaeus. 
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Figuur 3-1: Aanduiding locatie autochtone bomen en struiken in de Zuunbeekvallei 

3.2.2 Oude boskernen en graslanden 

3.2.2.1 Boskernen 

Met behulp van de bosleeftijdskaart (Bron: GDI-vlaanderen) kunnen de bossen in de Zuunbeekvallei 
gedateerd worden (Figuur 3-1). Op de kaart zijn er twee oude boskernen, bossen aangeplant voor 
1775, terug te vinden.  

De ene ligt in het noordoosten van de Zuunbeekvallei, aan de Pelikaanberg (Figuur 3-3). De andere ligt 
aan het kasteel van Buddingen (Figuur 3-4). 

Bij de historische analyse wordt een duidelijk overzicht gegeven van de boskernen binnen het globaal 
kader (§1.2). hierbij wordt duidelijk dat de kern een overschatting geeft van de grootte van het 
ferrarisbos ter hoogte van het kasteel van Buddingen. 
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Figuur 3-2: Overzicht boshistoriek voor de Zuunbeekvallei 
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Figuur 3-3: Oude boskern Pelikaanberg 

Figuur 3-4: Oude boskern Kasteel van Buddingen 
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3.2.2.2 Oude graslandkern 

Naast oude boskernen is er ook een oude graslandkern te vinden in het domein van de Zuunbeekvallei 
(Figuur 3-5 en zie §1.2). Deze is gelegen langs de Roskambeek. Op de Vandermaelenkaart is deze 
echter ingetekend als vijver. 

Figuur 3-5: Grasland op de Ferrariskaart (1771) versus Topokaart Lennik- Halle 31/5-6 (1979) versus 
(grootschalige) luchtfoto winter 2013-2015 (Cartesius) 

Verder kunnen de graslanden langsheen de beken aanzien worden als oude graslanden. Vanaf de 
Ferrariskaarten zijn deze altijd zichtbaar en ondergingen ze weinig tot geen veranderingen (Figuur 3-6, 
Figuur 3-7, Figuur 3-8 en Figuur 3-9). 

Figuur 3-6: Beken omzoomd door graslanden, Zuunbeekvallei, Ferraris (1771-1778) (Geopunt) 
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Figuur 3-7: Beken (Zuunbeekvallei) omzoomd door graslanden (groen zonder cirkels), Lennick Sint-
Quentin XXXI / 5 (1891) (Cartesius) 

Figuur 3-8: Grasland (grijze arcering)  langs beken Zuunbeekvallei; Lennick Saint Quentin 31/5 (1924) 
(Cartesius) 
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Figuur 3-9: Grasland langs beken Zuunbeekvallei, luchtfoto winter 2013-2015 (Geopunt) 

3.2.2.3 Conclusies 

De Zuunbeekvallei bestaat uit een variatie aan kleinschalige landschappen. Het is een geperceleerde 
structuur met kleine landschapselementen. 

Er komen historische graslanden (groot oppervlak aan kamgraslanden) en twee oude boskernen met 
een soortenrijke bosflora voor.  

3.2.3 Vaatplanten 

Diverse interessante en / of belangwekkende soorten komen voor. Een systematisch overzicht werd 
evenwel niet opgemaakt. Onder de bijzonderheden noemen we o.a. Reuzenpaardenstaart (rbbhc), 
Boshyacint (9130_qe of 9130_fe), Slanke sleutelbloem (91E0_vn), Valeriaan (6430_hf), Dotterbloem 
(rbbhc), Kamgras (rbbkam), Grote vossenstaart (6510), …. 

Specifiek voor de Geynsberg o.a.: Dotterbloem, Valeriaan, Moerasspirea (6430_hf), Watermunt, Gele 
lis, Moeraszegge, Bosbies, Grote kattenstraat, Wolfspoot (6430_hf), Veldlathyrus, Moeras-vergeet-
mij-nietje, Eendekroos en Drijvend fonteinkruid. 

3.2.4 Typische soorten per beheereenheid: 

Voor enkele  beheereenheden schetsen we kort enkele van de typische vegetaties met hun typische 
soorten. 

Voor Scheisingen zijn dit als typische soorten van de kamgraslanden (rbbkam) (vb. Reukgras, Kamgras, 
,…) 
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Paloke staat bekend om de graslanden met Calthion (rbbhc) (met typische soorten oa. Veldrus, 
Watermunt, Kale jonker,..) 

De soorten voor Verband Hof: Dotterbloem, Tweerijige zegge, Gewone waterbies, Kale jonker, Echte 
koekoeksbloem, Lidrus, Moeraszegge,… 

De soorten voor Geynsberg behoren o.a. tot de natte ruigten (6430_hf) (vb.  Moerasspirea, 
Watermunt, Lidrus, Moeraszegge, Wolfspoot, Bosbies, …) 

3.3 Fauna 

3.3.1 Avifauna 

Algemeen 
In het voorjaar en de zomer van 2008 werd een broedvogelinventarisatie uitgevoerd door het 
studiebureau Esher in de valleigebieden van de Zuunbeek en de Mark. Onderstaande teksten zijn 
gebaseerd op de studie. 

De valleigebieden zijn gelegen in het Pajottenland (provincie Vlaams-Brabant). Langs trajecten binnen 
deze twee visiegebieden werd de broedvogelinventarisatie uitgevoerd. 

Voor de verschillende broedvogels in de visiegebieden zijn er volgende samenvattende resultaten en 
kunnen enkele algemene conclusies worden getrokken (Tabel 3-11 en bijlage 0): 

Tabel 3-11: broedvogels binnen de valleien van de Zuunbeek en de Mark 

Soort aantal broedterritoria * Statuut 

rood = Rode 

lijstsoort 

visiegebied 

Markvallei 

visiegebied 

Zuunbeekvallei 

Totaal 

Watervogels 

Canadese gans 4 7 11 exoot 

Nijlgans 4 max. 8 12 exoot 

Wilde eend 37 26 63 

Waterhoen 23 11 34 

Meerkoet 0 6 6 

IJsvogel (1) 0 - 

Roofvogels 

Sperwer 1 1 2 

Buizerd 3 7 10 

Torenvalk 2 2 4 
broedplaatsen mogelijks buiten 

visiegebieden 

Boomvalk 1? 0 - 

Steenuil 17 10 27 op basis van nachtcontroles 

Bosuil 1+ - - werd niet geïnventariseerd 

Rietvogels 

Blauwborst 0 1 1 

Bosrietzanger 5 (14) 14 (24) 19 veel mogelijke broedgevallen 

Akkervogels
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Kievit 2 4 - 
de nestplaatsen zelf zijn buiten 

de visiegebieden gelegen 

Patrijs 0 4 4 + 7 koppels buiten de 

visiegebieden 

Geelgors 1 2 3 
net buiten de visiegebieden zijn 

er nog 5 territoria aanwezig 

Vogels van urbane omgeving 

Grote gele 

kwikstaart 
4 1 5 

Grauwe 

vliegenvanger 
1 1 (3) 2 

Spreeuw 23 10 33 

Huismus 10+ 10+ - niet geïnventariseerd 

Ringmus 1 (3) 5 6 vooral op rand visiegebieden 

Turkse tortel 1+ 1+ - vooral op rand visiegebieden 

Witte kwikstaart 4 1 5 

Zwarte roodstaart 0+ 1+ 1 vooral op rand visiegebieden 

Kauw 0+ 6 6 niet geïnventariseerd 

Vogels van loofbos

Holenduif 26 6 32 

Groene specht 18 17 35 

Grote bonte specht 15 10 25 

Kleine bonte specht (2) 1 1 

Glanskop 1 1 2 

Boomklever 4 1 (4) 5 

Boomkruiper 26 16 42 

Halsbandparkiet 0 5 5 exoot 

Vogels van jong bos, boomrijen en struwelen

Fazant 10+ 10+ - niet geïnventariseerd 

Houtduif 100+ 100+ - niet geïnventariseerd 

Zomertortel 0 1 1 

Koekoek 6 (2) 6 

Winterkoning 100+ 100+ - zeer algemene broedvogel 

Heggenmus 22 15 37 

Roodborst 49 18 67 

Nachtegaal (1) 0 - 

Merel 100+ 100+ - zeer algemene broedvogel 

Zanglijster 32 18 50 

Grote lijster 2 1 3 

Spotvogel (2) 3 3 

Braamsluiper 0 1 1 

Grasmus 24 20 44 

Tuinfluiter 8 8 16 + veel mogelijke broedgevallen 

Zwartkop 107 93 200 

Tjiftjaf 110 92 202 

Staartmees 2 5 7 

Matkop 1 (4) 1 

Pimpelmees 32 6 38 
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Koolmees 115 49 164 

Wielewaal 3 3 (1) 6 

Gaai 8 4 12 

Ekster max. 19 6 25 
een deel van de nesten liggen 

buiten de visiegebieden 

Zwarte kraai 15+ 5+ - 

niet geïnventariseerd, enkel 

bewoonde nesten 

weergegeven 

Vink 89 38 127 

Groenling 2 0 2 

Vogels van naaldhout

Goudhaan 8 3 11 

Zwarte mees 1 0 1 

Watervogels 
Niet onverwacht maar toch opvallend is het groot aantal broedgevallen van Canadese gans en 
Nijlgans. Beide exoten broeden niet alleen in de grotere kasteelvijvers maar zijn ook aan te treffen in 
kleinere vijvers en langs waterlopen. Zonder gerichte bestrijding is nog een (beperkte) uitbreiding van 
het broedbestand van beide exoten te verwachten. Eventueel kunnen zich ook nog andere exoten als 
Brandgans (verwilderd) in de streek gaan vestigen.  

Met iets meer dan 4 paren/100 ha is de broeddichtheid van Wilde eend in het inventarisatiegebied 
eerder gering. Het aandeel optimale broedgebieden (brede waterlopen met veel beschutting) is in de 
visiegebieden echter beperkt. Waarschijnlijk ligt het werkelijk aantal broedgevallen ook hoger (maart 
is beste inventarisatiemaand).  

In het volledige studiegebied komt 2,4 paren Waterhoen/100 ha voor. In gebieden met hoge 
dichtheden als onder meer de Kustpolders komen tot meer dan 7 paren/100 ha voor. Wanneer echter 
het visiegebied van de Markvallei afzonderlijk wordt genomen, loopt de dichtheid al op tot meer dan 
4 paren/100 ha. Afhankelijk van het al dan niet optreden van strenge winters is door 
biotoopverbetering (meer oevervegetatie) en verbetering van de waterkwaliteit een toename van het 
broedaantal te verwachten.  

De Meerkoet is een minder algemene broedvogel in het Pajottenland en is vooral gebonden aan 
vijvers en bredere grachten waar waterplanten in aanwezig zijn. In het valleigebied van de Mark 
werden geen (zichtbare) broedplaatsen waargenomen.  

De IJsvogel is een vrij zeldzame broedvogel in het studiegebied. Ook hier heeft het optreden van 
strenge winters een belangrijke invloed op het broedbestand, maar door de aanwezigheid van 
geschikte broedplaatsen (steile oeverwanden) -zeker langs de Mark- en een verdere verbetering van 
de waterkwaliteit kan een toename van het aantal broedgevallen verwacht worden. 

Roofvogels 
Door het afwisselend landschap van bossen en open gebieden met enkele grotere bossen op de rand 
zijn de visiegebieden een aantrekkelijk broed- en foerageergebied voor verschillende soorten 
roofvogels. Er werden slechts 2 broedkoppels van Sperwer aangetroffen, indien ook de omgeving van 
de visiegebieden in rekening wordt genomen, zal het werkelijk aantal hoger liggen. Dit geldt ook voor 
de Torenvalk waarvan er in totaal 4 broedkoppels binnen de visiegebieden werden vastgesteld. De 
Torenvalk is sowieso een minder algemene broedvogel in het Pajottenland.  

De Buizerd vindt in het agrarisch cultuurlandschap met verspreid bossen dat in het studiegebied 
aanwezig is, een geschikt biotoop en er werden dan ook niet minder dan 10 broedterritoria in de 
visiegebieden afgebakend. Mogelijks liggen enkele van de eigenlijke nestbomen buiten de grenzen van 
de visiegebieden zelf. Van de Boomvalk, die bij voorkeur in de populierenbossen broedt, werd geen 
broedgevallen vastgesteld, maar mogelijks is er een broedkoppel in de ruime omgeving van de Bonte 
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meersen (Markvallei). Web-site Natuurpunt geeft regelmatig waarnemingen door van Boomvalk ten 
noorden van de dorpskern van Galmaarden.  

Door een gerichte inventarisatie van Steenuilen is er een vrij correct beeld van het broedbestand in 
de visiegebieden. Er werden 27 broedterritoria vastgesteld, wat ongeveer 2 paren/100 ha betekent. 
Hiermee behoort het studiegebied tot de betere gebieden voor Steenuil (gemiddeld in Vlaanderen 0,4 
paar/100 ha). Ook hier was het duidelijk dat Steenuilen sterk gebonden zijn aan oude knotwilgen. Het 
behoud van deze knotwilgen en een verdere aanplant van knotwilgen is dan ook nodig om het 
broedbestand op peil te houden.  

Andere uilensoorten werden niet specifiek geïnventariseerd en is er onvolledig beeld van het aantal 
broedkoppels.  

Rietvogels 
Gezien het ontbreken van rietvegetaties met groot oppervlakte, komen er geen echte rietvogels als  
bijvoorbeeld Kleine karekiet in het studiegebied tot broeden. Wel zijn er een aantal soorten die 
gebonden zijn aan (nattere) zones met ruigtes.  

Er was 1 broedgeval van Blauwborst in de omgeving van Oudenaken (Zuunbeekvallei) in een perceel 
dat na een kaalkap van populieren is verruigd. Het was ook hier dat er 5 broedgevallen waren van 
Bosrietzanger die in dergelijke ruigtes een optimaal broedbiotoop aantreft. Er werden verspreid over 
de visiegebieden in vooral brandnetelruigtes, ook onder jongere populierenaanplant, 19 
broedgevallen aangetroffen. Gezien de Bosrietzanger een vrij late broedvogel is, zijn er heel wat 
mogelijke broedgevallen (in juni was er maar één telling) zodat het werkelijk aantal broedgevallen 
gevoelig hoger zal liggen.   

De ruigtes die ontstaan na kaalkappen zijn niet alleen interessant voor enkele broedvogels maar zijn 
door de talrijke bloeiende ruigtekruiden (Koninginnekruid, Wilgenroosje, Moerasspirea, Wederik, …) 
ook aantrekkelijk voor heel wat invertebraten.  

Akkervogels 
Akkers komen binnen de visiegebieden zelf maar weinig voor, wel grenzen de visiegebieden veelal aan 
grotere akkercomplexen op de koutergebieden. De landbouw in deze complexen is intensief en 
grootschalig en zijn typische akkervogels er maar schaars aanwezig. Gezien de sterke achteruitgang 
van de meeste akkervogels staan ze dan ook in Vlaanderen op de Rode lijst.  

Veldleeuwerik en Gele kwikstaart zijn bijzonder zeldzame broedvogels in deze akkergebieden 
geworden. Ook Patrijs, die een voorkeur heeft voor extensieve graslandcomplexen en akkers met 
voldoende beschutting, komt waar weinig meer voor en wordt met een totaal van 11 territoria in en 
rond de visiegebieden maar een dichtheid van 0,5 paar/100 ha bereikt. De Kievit, één van de vogels 
van het open agrarisch landschap die algemeen nog beter stand houdt, komt weinig voor in de streek. 
Er werden slechts een 10-tal broedkoppels in de ruimere omgeving van de visiegebieden aangetroffen.  

De sterk achteruitgaande soort Geelgors werd nog in klein aantal (8 territoria) broedend in of in de 
omgeving (tot max. 250 m van de rand) van de visiegebieden aangetroffen. Als de huidige trend zich 
doorzet, is het te verwachten dat de Geelgors in de streek ten westen van Brussel  als broedvogel zou 
kunnen verdwijnen. Gerichte beheermaatregelen rond bestaande broedpopulaties kunnen het tij 
misschien nog keren. Zo heeft het ANB een akkerperceel (1,6 ha) in beheer in de omgeving van Bree-
eik (Zuunbeekvallei), hier kan een beheer gericht op akkervogels verder gezet worden. Belangrijk is 
dat men niet talmt en soortgerichte maatregelen neemt op voldoende grote schaal. Dit geldt 
waarschijnlijk ook voor andere akkervogels als Gele kwikstaart en Veldleeuwerik, terwijl soorten als 
Grauwe gors en Graspieper in het Pajottenland al zijn uitgestorven.  

Vogels van urbane omgeving 
Een kenmerkende broedvogel aan de verschillende watermolens in de visiegebieden is de Grote gele 
kwikstaart. Er werden 5 broedplaatsen vastgesteld en het is te verwachten dat deze soort zich nog op 
nieuwe plaatsen langs de bredere waterlopen als de Mark zal vestigen. 

Een soort die door de sterke achteruitgang gedurende de laatste jaren op de Rode lijst zou moeten 
terechtkomen is de Grauwe vliegenvanger. In de visiegebieden werden slechts 2 broedgevallen 
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aangetroffen. De Rode lijstsoort Ringmus werd slechts in klein aantal aangetroffen in de omgeving van 
enkele grotere boerderijen.  

Andere soorten die in de onmiddellijke omgeving van bewoning broeden als Turkse tortel, Witte 
kwikstaart, Zwarte roodstaart en Kauw komen door het grotendeels ontbreken van bewoning, in de 
visiegebieden zelf nagenoeg niet tot broeden.  

Vogels van loofbos 
Door het ouder worden van de bossen en het laten staan van meer dode bomen doen de typische 
bosvogels het meestal vrij goed in Vlaanderen. Ondanks dat de inventarisatie voor de meeste van die 
soorten wat te laat was gestart, werden er heel wat territoria van holenbroeders afgebakend. Van de 
Holenduif, die beduidend minder algemeen dan de Houtduif, werden er buiten de bossen 
verschillende broedkoppels in oude knotwilgen aangetroffen. De Groene specht, die ook steeds meer 
in tuinen opduikt, is de algemeenste specht met 35 territoria (= meer dan 2 paren/100 ha). Hiermee 
behoort de streek tot één van de gebieden met de hoogste dichtheden in Vlaanderen. Ook de Grote 
bonte specht is een vrij algemene broedvogel in de visiegebieden (maakt handig gebruik van 
afstervende populieren) met minstens 25 territoria. Van de Kleine bonte specht werd maar 1 
broedterritorium in de buurt van het kasteel van Budingen aangetroffen. Een inventarisatie tijdens het 
vroege voorjaar zou mogelijks nog enkele broedgevallen in de kasteelparken of populierenrijen 
kunnen opleveren. Ook de 5 broedgevallen van Boomklever zijn een onderschatting van het werkelijk 
aantal. De Boomkruiper is een algemene broedvogel (3 paren/100 ha) in het studiegebied en komt 
ook regelmatig tot broeden in oude knotwilgen. Glanskop is een typische broedvogel van 
beukenbossen, er werden minstens 2 broedgevallen genoteerd. Een inventarisatie tijdens de maand 
maart en gericht binnen de grotere loofbossen zou ongetwijfeld nog enkele zangposten opleveren.  

Opvallend is de afwezigheid van de Zwarte specht die de grotere bossen in de streek nog niet heeft 
gekoloniseerd.  

De exoot Halsbandparkiet werd enkel aangetroffen in het oostelijk deel van het visiegebied 
Zuunbeekvallei. Daar houdt deze soort zich vooral op in de kasteelparken. De soort is zich geleidelijk 
nog aan het uitbreiden.  

De moeilijk te inventariseren Appelvink komt mogelijks tot broeden in één van de grotere bossen nabij 
de Zuunbeekvallei. 

Vogels van jong bos, bomenrijen en struwelen 
In deze verscheidenheid van biotopen komen het meest aantal soorten vogels tot broeden. Zo komen 
zeer algemene soorten als Houtduif, Winterkoning, Merel, Roodborst, Zwartkop, Tjiftjaf, Vink, … tot 
broeden in allerlei bossen, houtkanten, tuinen, … In bossen met veel ondergroei is de broeddichtheid 
wel duidelijk hoger. Algemene mezensoorten als Koolmees (met een dichtheid van 12 paren/100 ha) 
en Pimpelmees komen ook regelmatig in dikkere knotwilgen tot broeden.  

Er zijn echter ook verschillende minder algemene en Rode lijstsoorten aanwezig. Zo werd de van de 
bedreigde Zomertortel, die een voorkeur heeft voor bosjes met dichte struweel, maar één 
broedterritorium meer aangetroffen. Ook de Matkop (structuurrijke bossen met veel dood hout) komt 
nog maar één of met enkele koppels tot broeden. De Grote lijster die een voorkeur heeft voor 
populierenrijen werd maar weinig aangetroffen.  

De Grasmus is een typische soort voor struwelen en houtkanten en is met 44 broedgevallen (3 
paren/100 ha) een vrij algemene broedvogel in het studiegebied. Terug te vinden in dezelfde biotopen 
maar veel zeldzamer is de Braamsluiper waarvan één broedterritorium werd vastgesteld.  

De Tuinfluiter heeft een voorkeur voor jonge bosjes en kapvlaktes en kent de laatste jaren een sterke 
terugval in heel wat gebieden. In het studiegebied is de soort met een dichtheid tussen de 1 à 2 
paren/100 ha minder algemeen. Voor het behoud van die soort is een voldoende groot areaal met 
jong bos (opslag op kapvlaktes, hakhout, …) noodzakelijk. Dit is trouwens ook één van de geschikte 
broedbiotopen voor de Rode lijstsoort Nachtegaal (slechts één mogelijk broedgeval). 

In de visiegebieden werden 6 broedgevallen van de Rode lijstsoort Wielewaal vastgesteld. De soort 
werd enkel aangetroffen in iets ijlere populieraanplanten met meestal een vrij goed ontwikkelde 
onderetage.  
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Zeker Zwarte kraai maar ook Ekster zijn algemene broedvogels in onder meer de populieraanplanten 
en zal hun vrij hoge dichtheid waarschijnlijk een invloed hebben op de relicten van broedpopulaties 
van bijvoorbeeld Patrijs, Veldleeuwerik, … 

Vogels van naaldbos 
Broedvogels typerend van naaldbos zijn in het studiegebied beperkt tot Goudhaan en Zwarte mees. 
Gezien Goudhaan zich ook meer en meer in grotere tuinen vestigt, is een toename van het 
broedbestand mogelijk. Zwarte mees zal een onregelmatige broedvogel in de visiegebieden blijven. 

3.3.2 Zoogdieren 

Van volgende zoogdieren werden alvast onderstaande waarnemingen gedaan: 

- Haas: werd regelmatig waargenomen in de akkers en graslanden in en rond de visiegebieden. 

- Eekhoorn: op 3 juli ’08 een dood exemplaar op de Smisstraat te Pepingen. 

- Hermelijn: in het visiegebied van de Zuunbeekvallei werden er tweemaal een Hermelijn 

waargenomen. Op 9 april ’08 was er een waarneming aan de Pannebrug (nabij Kasteel van 

Budingen) en op 14 juni was er een waarneming in een holle weg nabij het Hof te Putbeek. 

- Vos: in een koutergebied nabij een home langs de Palokenstraat te Pepingen werden op 3 juli ’08 

twee spelende jonge Vossen opgemerkt. 

- Ree: in beide visiegebieden werden er regelmatig Reeën opgemerkt. In het visiegebied van de 

Zuunbeekvallei waren er 6 waarnemingen van 1 of 2 dieren, in het visiegebied van de Markvallei 

waren er 3 waarnemingen van 1 dier (2x Reebok).  

- Waterspitsmuis: aan de Geynsberg. 

- Veldspitsmuis: aan de Geynsberg. 

Vleermuizen

Om een beeld te krijgen over het belang van de Zuunbeekvallei als verbindende functie voor de 

vleermuizen, werd een (eenmalig) bezoek gebracht, waarbij er op 10 punten gemonitord werd op de 

aanwezige soorten (Figuur 3-10). Dit werd uitgevoerd met behulp van een Pettersson d240x en 

opnameaperatuur. De opnamen werden achteraf geanalyseerd met specifieke software (Batsound). 

Het bezoek werd uitgevoerd in de nacht van 7 op 8 augustus 2017, waarbij er op locatie 10 gestart 

werd. Het was ene heldere nacht met veel vocht in de lucht, amper wind en een temperatuur van 

16°C. Tabel 3-12 geeft het resultaat van dit bezoek. 

Op al de locaties werden gewone dwergvleermuizen waargenomen. Gewone dwergvleermuis is een 

zeer algemene soort die in parken en bossen kan worden aangetroffen zowel als in dorpen en steden. 

Ze jagen er op vliegende insecten, en vooral muggen. Op een drietal locaties werd tevens een ‘vangst-

buzz’ waargenomen. Dit is een signaal dat de dieren gebruiken wanneer ze zich richten op een prooi. 

Wanneer dergelijk signaal wordt waargenomen betekent dit dat het terrein gebruikt wordt als 

foerageergebied en dat het niet enkel over een passerend dier gaat. 
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Figuur 3-10: Bemonsterde locaties 

Op de eerste locatie waren daarbij eveneens sociale geluiden waar te nemen. Deze signalen gebruiken 

de dieren om met elkaar te communiceren. 

Tabel 3-12: Overzicht van de aangetroffen vleermuizen (met x=waarneming, xx=meerdere 
individuen, f=vangstbuzz, s = sociale geluiden en (x) korte waarneming.) 

Locatie Gewone 
dwergvleermuis 

watervleermuis Laatvlieger 

1 xxfs xxf 

2 xf (x) 

3 x (x) 

4 x x 

5 x x 

6 x x 

7 x 

8 x x 

9 x x 

10 xxf 
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Op twee locaties werd tevens Laatvlieger waargenomen. Op locatie 2 was dit een zeer kort signaal, 

wat wijst op een passerend dier. Laatvlieger is een soort van parken, tuinen, weiden en randgebieden 

van steden. Ze jagen hoofdzakelijk op kevers. Het is een algemene soort in Vlaanderen. 

Naast deze twee soorten werd tevens Watervleermuis waargenomen. Watervleermuis is een soort 

van vlakke landschappen, bossen, parken, als er maar water is. Ze jagen op zeer lage hoogte boven 

het wateroppervlak, of boven bospaden en beschutte open plekken in het bos. 

Een eenmalig bezoek levert een beperkt beeld van de aanwezige soorten in het landschap. Sommige 

soorten komen vroeger uit dan andere. Herbezoek op andere momenten kan gemiste soorten en 

habitatgebruik nog beter in beeld brengen. 

3.3.3 Vissen 

In de gegevens van de VIS-databank zijn gegevens uit 2016 beschikbaar voor de Zuunbeekvallei. De 

vangst was daarbij beperkt tot 4 soorten, nl. Giebel, Driedoornige stekelbaars, Paling en Bittervoorn. 

Voor Paling en Bittervoorn zijn er door de VMM reeds herinrichtingsmaatregelen gebeurd. Om het 

soortenbestand op te krikken is het wenselijk om (naast een verbeterde waterkwaliteit) de laterale en 

longitudinale connectiviteit te herstellen (pers com. Chris Vanliefferinge). 
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4 Recreatie 

4.1 Recreatief aanbod 

Het recreatief aanbod bestaat uit de verschillende wandelpaden, fietsroutes en recreatieve 
infrastructuur zoals banken, vuilbakken,….  

Een overzichtskaart voor het recreatief aanbod over het globaal kader is te vinden in de bijlage van 
het luik Gaasbeek. 

Onderstaande figuur geeft een beeld voor de Zuunbeekvallei. 

Figuur 4-1: Recreatief wandelaanbod (en ruiterpad) in de Zuunbeekvallei. 
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Figuur 4-2: Overzicht van de bestaande fietsverbindingen (met de overige recreatieve 
infrastructuur) in de Zuunbeekvallei 

4.1.1 Wandelroutes 

4.1.1.1 Wandelknooppuntennetwerk 

Het wandelknooppuntennetwerk doorkruist en omgeeft de Zuunbeekvallei.  

Binnen het plangebied kan men knooppunt 307, 311 en 321  terugvinden. Verder liggen de 
knooppunten 219, 20, 212, 33, 304, 305, 307, 363, 340, 339, 310, 317, 3018, 320, 321, 389, 77, 76, 73, 
7, 70, 114, 71, 74, 312 en 130 op de grenzen van het plangebied. 

Het wandelnetwerk in de vallei is een afwisseling van verharde en onverharde wegen. Zo zijn de wegen 
tussen knooppunten 307-3012, 321-389 en 320-321 deels verhard en de wegen tussen volgende 
knooppunten onverhard: 71-7, 73-77, 74-317, 317-318, 318-320, 321-322, 304-38, 219-13, 130-39, 
308-38, 337-310. 

4.1.2 Fietsroutes 

4.1.2.1 Grote routepaden 

De Grote Routepaden biedt twee fietsroutes aan die het domein van de Zuunbeekvallei doorkruisen 
namelijk de Vlaanderen Fietsroute en de Driedaagse tocht ten zuiden van Brussel. Beide routes lopen 
langs dezelfde weg doorheen de vallei. Voor een bespreking verwijzen we naar het luik van Gaasbeek. 
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4.1.2.2 Themaroutes 

Kastelenroute – Gaasbeek 

De Kastelenroute is een fietsroute van 15 km in Gaasbeek-Groenenberg. De fietser ontdekt via deze 
route de twee kastelen, bijhorende gebouwen, tuinen en parken. De fietsroute loopt langs de grenzen 
van het plangebied en passeert het kasteel van Gaasbeek. Deze fietsroute is niet meer bewegwijzerd 
maar is geïntegreerd in de lange Bruegelroute van 45 km. 

Zuunbeekroute 

De Zuunbeekroute is een fietsroute van 25 km dat vergezichten biedt op de Zuunbeekvallei, de 
golvende akker- en weidelandschappen en het kasteel van Gaasbeek passeert. De route volgt de 
fietsknooppunten: 24,13,12,57,58,26,27,72,71 en 23 en is bewegwijzert door themaroute-bordjes. 

4.1.2.3 Mountainbike routes 

Sport Vlaanderen geeft ook enkele mountainbikeroutes weer die langs en doorheen het globaal kader 
van de Zuunbeekvallei gaan. 

Gooik ‘Rode lus’ 

De Rode lus is een mountainbike route van 11,1 km waarvan 58% off-road2. De route doorkruist de 
Zuunbeekvallei in het westen en passeert in het zuidwesten de grenzen van het domein. 

Sint-Pieters-Leeuw ‘blauwe lus’ 

De groen-blauwe lus van Lennik is een mountainbike route van 17,2 km lang3. Deze doorkruist de 
Zuunbeekvallei in het oosten. De route is 55 % off-road. 

4.1.3 Ruiterpaden 

Doorheen het noordwestelijk en zuidwestelijk gedeelte van de Zuunbeekvallei loopt een ruiterpad: de 
Equitrail. 

4.1.4 Speelzones 

Er zijn geen speelzones in het gebied. 

4.1.5 Hondenloopzones 

Er zijn geen Hondenloopzones in het gebied. 

4.2 Recreatieve infrastructuur 

4.2.1 Parkings 

Er zijn geen parkings gelegen aan de domeinen. 

4.2.2 Banken, picknickbanken en vuilnisbakken 

Er zijn geen banken, picknickbanken en vuilnisbakken in de deelnemende percelen. 

2 https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/mountainbikeroutes/route-detail/?route=3224776

3 https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/mountainbikeroutes/route-detail/?route=3146773
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4.2.3 Paden 

Zoals eerder vermeld zijn de paden doorheen de Zuunbeekvallei deels onverhard, deels verhard. 
Verder is redelijk centraal en knuppelpad te vinden. Dit is grotendeels verrot en aan vervangen toe.  

Ten zuidoosten zijn er op het pad tussen knooppunt 74 en 317 een veerooster en een sluis (zonder 
poort) terug te vinden. 

Ten zuidwesten, aan De Zuunbeekvallei, in de buurt van knooppunt 307 vind men een kleine brug 
terug . 

4.2.4 Toegangen 

Er zijn geen noemenswaardige toegangen naar de percelen. 
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5 Bevraging van de gebruikers 

5.1 Ideeënkraampje 

5.1.1 Uitwerking 

Op woensdag 28 juni ’17 en zondag 27 augustus ’17 werd door Antea Group een ideeënkraampje 
georganiseerd in het park van Gaasbeek om te peilen naar wat er leeft bij de bevolking en de bezoekers 
van de domeinen en de Zuunbeek- en Laarbeekvallei.  

Woensdag 28 juni zaten de weersomstandigheden niet echt mee. Het was een zeer bewolkte dag, met 
af en toe een kleine regenbui. Ondanks het slechte weer zijn er toch wat bezoekers gekomen. 

Zondag 27 augustus waren de weersomstandigheden veel beter. Het was een zeer warme, aangename 
dag met temperaturen rond de 25 graden. Op die dag werd de derde dag van het evenement ‘Weg 
van Klassiek’ georganiseerd, waardoor er een grote toestroom aan bezoekers (families, groepen 
vrienden, …) was.  

Op de toegangsdreef van het domein van Gaasbeek, waar ook de toegang tot de parking was, werd 
een onthaalpunt ingericht. Passanten werden aangesproken om hun meningen, wensen en ideeën 
over het domein te vertellen. 

Als steun voor het ruimtelijk situeren, werd gewerkt met een grote kaart. Elke mening werd kort 
genoteerd en op de kaart geplakt, zodat andere bezoekers hier inspiratie konden uithalen om het uiten 
van hun meningen te stimuleren (Figuur 5-1).  

Figuur 5-1: Kaart voor ruimtelijk situeren 

5.1.2 Resultaat 

Algemeen kwam het thema van fietsroutes (onderhoud en aanduidingen) het vaakst naar voren 
tijdens de bevraging. 

Tabel 5-1geeft een overzicht van de positieve en negatieve opmerkingen per onderwerp. 
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POSITIEF NEGATIEF

INFRASTRUCTUUR 

Fietsroutes goed 
aangeduid

Aanduiding van fietsroutes kan beter

Langs meandering Te weinig fietspaden

Aangename wandelpaden

Lange verbindingswegen

RECREATIE 

Grote wandelingen

BEHEER 

Veel afval langsheen de baan 
(sluikstort)

Onderhoud van fietspaden

Tabel 5-1: Overzicht positieve en negatieve opmerkingen per onderwerp voor Zuunbeekvallei. 

De bezoekers hadden volgende suggesties voor de Zuunbeekvallei: 

- recreatief fietspad langs Zuunbeek 

5.2 Telefonische bevraging 

Via een telefonische bevraging ( eind september 2017) werd er gepeild naar de algemene bevindingen 
vanuit de gemeentes en vereniging over de verschillende domeinen.  

Er werd onder andere gevraagd naar  

- het belang van de domeinen naar de gemeente/vereniging toe 

- activiteiten die men er organiseert 

- problemen/ opmerkingen op vlak van beheer, infrastructuur, recreatie 

- suggesties ter verbetering van de domeinen en naar de toekomst toe 

5.2.1 Gemeentes 

De volgende gemeentes werden gecontacteerd: Lennik, Sint-Pieters-Leeuw, Gooik, Pepingen en Halle. 
Per gemeente werd er gesproken met de dienst toerisme, jeugd en milieu en natuur om een zo ruim 
mogelijke bron aan informatie te verkrijgen.  

Uit de telefonische bevraging met de gemeentes kwamen volgende algemene bevindingen naar voren:  

- Nut voor gemeente / positieve elementen 
o Vaak niet zo belangrijk voor gemeentes 
o Mooi gebied om te wandelen 
o Belangrijke grote fiets- en wandelroute 

- Werkpunten 
o Vuile beek 
o Wordt te weinig gepromoot 
o Mensen vragen achter uitgestippelde routes 
o Vrijhouden van wandelpaden 

- Vraag naar 
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o Wandel-/fietspaden langs beken 
- Suggesties 

o Doortrekken joggingspaden van domein van Gaasbeek 
o jaarlijks overleg ANB – omliggende gemeentes: info over lopende projecten/visies, 

wat mogelijk op vlak van samenwerking toerisme, beheer,… 
o Positief over resultaat hermeandering Sint-Pieters-Leeuw: natuur, waterberging, 

paaiplaatsen voor vissen, uitkijktoren,… 
o Wandelpad doorheen natuurgebied 
o Natuurgebied doortrekken, groot geheel vormen 
o Rustplaatsen, zitbanken, uitzichtplatform toevoegen kan meerwaarde betekenen 

5.2.2 Natuurverenigingen 

Naast de gemeentes werden ook verschillende natuurverenigingen gecontacteerd. Zij hadden geen 
opmerkingen over de grondgebieden van het ANB, maar gaven wel informatie over het beheer en de 
visie van hun eigen grondgebied in en rond het visiegebied.  Bij het opstellen van de visie voor dit 
beheerplan kan hier rekening mee gehouden worden. 

5.2.2.1 Natuurpunt Pajottenland (Gooik, Pepingen, Roosdaal) 

- Pepingen als vlindergemeente met vlindervallei (gebieden natuurpunt en mogelijks ANB) In 

samenwerking met vlinderwerkgroep Thecla en RL Pajottenland & Zennevallei. 

- Zuunbeekvallei robuuster maken tegen invloeden van landbouw (insijpeling mest en 

pesticiden) door vallei uit te breiden ( project met VLM en gemeentes) 

- Beheer via begrazing 

- Breughel trail (samenwerking met RL Pajottenland & Zennevallei) 

- Bosgebieden Gaasbeek en Groenenberg beter met elkaar verbinden via groene corridors.  

5.2.2.2 Leeuwse natuurvereniging (Zuunvallei in Sint-Pieters-Leeuw) 

De Leeuwse natuurvereniging werd ook gecontacteerd. Zij blijken in het bezit van vele grondgebieden 
langs de Zuunbeek maar buiten het visiegebied.  
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6 Bijlagen 
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6.1 Indeling in beheereenheden & actuele vegetatiekaart 

Blok Beheer-
eenheid 

Opper-
vlakte 
(m²) 

Eenh 
1 

Eenh 2 Eenh 
3 

Eenh 
4 

Eenh 
5 

Habitat/ RBB Vegetatietype Vegetatietype niveau2 

Beringen 1a 4829 hp kh soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Beringen 1b 3604 hr n soortenrijk verruigd grasland (hr) Inheems loofhout 

Beringen 1c 1370 hp+ kh soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Beringen 1d 2961 hp+ khgml kbs soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Beringen 1e 12434 ae hf- hr mr 6430_hf (20%) eutrofe plas (ae, aer of aev) met (matig) 
soortenrijke waterplantenvegetatie 

6430 - Voedselrijke, soortenrijke 
ruigtes langs waterlopen en 
boszomen 

Beringen 2a 5403 hp kh soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Beringen 2b 4419 khw kt KLE - houtkanten en houtwallen 

Beringen 2c 3816 hp hp+ kb(sal) soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Bosbeek 1a 6647 hc hj khgml kbfr rbbhc (50%) rbbhc - rbb dotterbloemgrasland soortenrijk licht bemest grasland (hj 
of hjb) 

Bosbeek 3a 7776 bl akker 

Bosbeek 3b 8333 hr hj soortenrijk verruigd grasland (hr) soortenrijk licht bemest grasland (hj 
of hjb) 

Bosbeek 4a 2412 lhb Loofhout op basis van een menging van 
inheems/uitheemse soorten 

Bosbeek 4b 4841 hp soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Ganzeveldbroek 1a 7558 n Inheems loofhout 

Geynsberg 1a 34620 hr hp+ hp rbb_zil (40%) soortenrijk verruigd grasland (hr) soortenrijk permanent 
cultuurgrasland 

Geynsberg 2a 16493 mc hc hf kh Rbb_mc (40%) 
Rbb_hc (40%) 
Rbb_hf (20%) 

rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie rbbhc - rbb dotterbloemgrasland 

Geynsberg 2b 21639 kj+ hp+ hp kh KLE - Hoogstamboomgaard soortenrijk permanent 
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Blok Beheer-
eenheid 

Opper-
vlakte 
(m²) 

Eenh 
1 

Eenh 2 Eenh 
3 

Eenh 
4 

Eenh 
5 

Habitat/ RBB Vegetatietype Vegetatietype niveau2 

cultuurgrasland 

Geynsberg 2c 9460 hr hp+ hp rbb_zil (40%) rbbzil - rbb zilverschoongrasland soortenrijk permanent 
cultuurgrasland 

Geynsberg 2d 8228 hc mc kh rbb_hc (90%) 
rbb_mc (5%) 

rbbhc - rbb dotterbloemgrasland rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie 

Geynsberg 3a 20862 hp+ hf- kn kbpop 6430_hf (15%) soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Geynsberg 4b 14489 hp+ hc hf hj kh 6430_hf (25) 
rbbhc (15%) 

soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Geynsberg 4c 4860 mc hf kb 
(sal) 

rbb_mc (90%) rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie 

Geynsberg 4d 2388 hp+ hc- kb 
(sal) 

6430_hf (20%) soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Geynsberg 4e 4320 hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Geynsberg 4f 8382 hp kb (sal) soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Geynsberg 4g 1516 hp+ kh soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Karenbergbeek 2a 4966 kj hp KLE - Hoogstamboomgaard soortenrijk permanent 
cultuurgrasland 

Karenbergbeek 2b 1083 ku soortenrijke ruderale vegetatie of 
pioniersvegetatie  (ku, ku*, kub, kub*) 

Manebroek 1a 8191 hp+ hr k(hc) ae kb rbbhc (5%) soortenrijk permanent cultuurgrasland soortenrijk verruigd grasland (hr) 

Manebroek 1b 7068 hp+ kn soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Manebroek 2a 3201 hp+ kh(gml) k(hc) rbbhc (5%) soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Manebroek 2b 15111 hp+ k(hc) hj kn sf rbbhc (5%) soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Manebroek 2c 5784 n Inheems loofhout 

Manebroek 3a 4124 ku n soortenrijke ruderale vegetatie of 
pioniersvegetatie  (ku, ku*, kub, kub*) 

Inheems loofhout 

Manebroek 3b 11599 kp+ n(gml) sf- soortenrijk permanent cultuurgrasland Inheems loofhout 
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Blok Beheer-
eenheid 

Opper-
vlakte 
(m²) 

Eenh 
1 

Eenh 2 Eenh 
3 

Eenh 
4 

Eenh 
5 

Habitat/ RBB Vegetatietype Vegetatietype niveau2 

Manebroek 3c 6047 n Inheems loofhout 

Manebroek 3d 1414 kh KLE - houtkanten en houtwallen 

Manebroek 3e 2760 hp+ kh soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Manebroek 3f 11259 hp+ n kb(sal) kn soortenrijk permanent cultuurgrasland Inheems loofhout 

Molenbeekvallei-
ST. Laureins 

3a 6448 hp hp+ kj soortenrijk permanent cultuurgrasland KLE - Hoogstamboomgaard 

Molenbeekvallei-
ST. Laureins 

3b 27139 hp+ hc kn hr kb(sal) rbbhc (5%) soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Molenbeekvallei-
ST. Laureins 

3c 1599 hp+ ae rbbkam (80%) rbb kamgrasland 

Molenbeekvallei-
ST. Laureins 

4a 11260 va qe pop 91E0_va - Valleibossen 9130 - Eiken-Beukenbossen met 
Wilde hyacint en Parelgras-
Beukenbossen 

Pelikaanberg 1a 3951 hp+ kh(sp) soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Pelikaanberg 1b 1659 va 91E0_va (30%) 91E0_va - Valleibossen 

Pelikaanberg 1d 1512 hr kn soortenrijk verruigd grasland (hr) 

Pelikaanberg 1e 3714 hp+ soortenrijk permanent cultuurgrasland 

Pelikaanberg 1f 6158 lhi Uitheems loofhout  

Schamelbeek 1a 12544 hp+ hr kn kbpop rbbkam (80%) rbb kamgrasland 

Schamelbeek 1b 5389 hx hp soortenrijk permanent cultuurgrasland 
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6.2 Resultaten broedvogelkartering 

De resultaten van de broedvogelkartering worden in kaartvorm gegeven. 
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6.3 Kaartenbundel 
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Kaart 3b: Buurtwegen - detail 

Kaart 4: Vandermaelen 

Kaart 5: Luchtfoto 1979-1990 

Kaart 6: Luchtfoto 2016 

Kaart 7: Hydrografie 

Kaart 8: Hoogtemodel 

Kaart 9: Microreliëf 

Kaart 10: Actuele vegetatie – BWK 

Kaart 11: Actuele vegetatie – Type 

Kaart 12: Autochtone bomen en struiken 

Kaart 13: Boshistoriek 

Kaart 14: Vleermuislocaties 
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DEEL 3 VISIE EN DOELSTELLINGEN 
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1 Beheervisie 

1.1 Algemeen 

Zie luik Gaasbeek 

1.2 Invulling van de drie functies 

Zie luik Gaasbeek 

1.2.1 Ecologische functie 

1.2.2 Economische functie 

1.2.3 Sociale functie (incl. landschap/erfgoed) 

1.3 Ambitieniveau 

1.4 Beschermingsstatuut overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet 

Binnen de deelnemende percelen van de Zuunbeekvallei bevinden zich geen beschermde gebieden. 
Dit luik is hier dan ook niet van toepassing. 
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2 Beheerdoelstellingen 

Voor de verschillende functies worden hieronder de beheerdoelstellingen geformuleerd. Dit als een 
uitwerking van het globale kader naar concrete, meetbare doelen die men binnen de planperiode van 
het beheerplan wil realiseren. De beheerdoelstellingen worden ruimtelijk toegewezen binnen het 
terrein in kwestie (zie kaart en tabellen). De beheerdoelstellingen worden alleen uitgeschreven voor 
de effectief deelnemende percelen in eigendom of beheer, niet voor een ruimer gebied. 

2.1 Ecologische doelen 

De ecologische doelen voor de Zuunbeekvallei worden weergegeven op de kaarten in bijlage. Een 
globaal overzicht wordt weergegeven op onderstaande figuur (Figuur 2-1). 

Figuur 2-1: Globaal overzicht van de ecologische doelen voor de deelnemende percelen van de 
Zuunbeekvallei. 

2.1.1 Beschrijving van de ecologische doelen in de Zuunbeekvallei 

Natuurstreefbeeld 3.4: Andere plassen  
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Beschrijving eindbeeld: De aanwezige vijver krijgt als natuurstreefbeeld ‘eutrofe plas’. Het eindbeeld 
is een goed ontwikkelde eutrofe plas met aandacht voor aangepast insectenvriendelijk beheer. 
Fungeert als leefgebied voor vleermuizen. 

Kenmerken 

- Vijver met natuurlijke oevers 

- Aanwezigheid van onderwaterflora 

- Afwezigheid van exotische vissoorten (vb. Zonnebaars) 

- Leefgebied vleermuizen: ontwikkeling van oever- en (onder)watervegetatie ter bevordering 

van de insecten (begroeiing van 20 à 60 % van de waterpartij). 

Factoren 

- Eutrofiëring door inspoelen van meststoffen uit bemesting van de weilanden 

- Overbeschaduwing 

- Verruiging 

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Ber) 1e 1,24 60 % 6430_hf, 40 % andere ae 

Natuurstreefbeeld 3.7: Moerassen 

Beschrijving eindbeeld: Het zijn veelal vrij gesloten tot gesloten gemeenschappen, met een hoge 
kruidlaag die tot meer dan 2 m hoog kan worden, Vaak is er een hoge en een lage kruidlaag: de lage 
wordt gevormd door de grote zeggen, de hoge door riet. Hoewel het kruidgemeenschappen zijn kan 
er wel af en toe een struik of boom groeien. De moslaag is soms zeer goed ontwikkeld en 
tapijtvormend. Het zijn hoogproductieve gemeenschappen die vaak een dikke strooisellaag bezitten. 
Langdurige inundatie is noodzakelijk voor het behoud van de vegetatie. 

Grote zeggenvegetaties zijn veelal monotone plantengemeenschappen, maar beschermde en 
verboden te wijzigen vegetaties.  

Kenmerken 

- Gunstige staat voor alle LSVI 

- Maaibeheer met gespecialiseerde maaitoestellen om bodemverdichting te voorkomen. 

- Maaien om verruiging en verbossing tegen te gaan. 

Factoren 

- Verruiging 

- Overbeschaduwing 

- Verdroging  

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Gey) 4c 0,49 95% RBBmc, 5% KLE_knot 

(Gey) 2a 1,65 40% RBBmc, 40% RBBhc, 20% 6430_hf 

(Gey) 2d 0,82 90% RBBhc, 10% RBBmc 

Totaal 1,21 RBBmc 
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Natuurstreefbeeld 5.5: Akkers 

Beschrijving eindbeeld:  Eén van de typische kenmerken van het Pajottenland is het kleinschalige 
karakter van het landschap. De aanwezigheid van een wildakker zorgt voor extra voedselvoorraad in 
de winter. Indien de akker groot genoeg is, kunnen verschillende akkervogels er eveneens een 
broedgelegenheid vinden. 

Verschillende vogels, zoals Geelgors, Ringmus, Grasmus, Patrijs, Zomertortel, Kneu, Putter, Steenuil 
en kerkuil zullen (rechtstreeks en onrechtstreeks) profiteren van het extra voedselaanbod. 

Soortenrijke akkers zijn bovendien eveneens interessant voor bijen en vlinders. 

Kenmerken 

- Er wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een soortenrijke wildakker  

- Aanwezigheid van akkerfauna 

Factoren 

- Afspoeling van bodem 

- Lage voedselrijkdom 

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Bos) 3a 0,78 100% andere b+ 

Natuurstreefbeeld 5.4: Vochtige ruigten 

Moerasspirearuigte 

Beschrijving eindbeeld: Goed ontwikkelde soortenrijke ruigten met aandacht voor aangepast 
insectenvriendelijk beheer. De voedselrijke ruigten hebben een grote faunistische diversiteit. Natte 
ruigten zijn vegetaties die gedomineerd worden door forse, hoge kruiden en grassen op natte 
standplaatsen. 

Kenmerken: 

- Gunstige staat voor alle LSVI 

- Soortenrijk en bloemrijke ruigte 

- Gefaseerd beheer in functie van insecten 

Factoren: 

- Overbeschaduwing 

- Bodemverdichting door maaibeheer 

- Hydrologie  

- Waterkwaliteit  

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Kar) 2b 0,11 100% 6430_hf 

(Mol) 3b 2,71 50% RBBhc, 50% 6430 hf 

(Ber) 1e 1,24 60% andere ae, 40% 6430_hf 

(Gey) 3a 2,09 70% RBBhc, 30% 6430_hf 
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(Gey) 4b 1,45 65% RBBhc, 20% 6430_hf, 15% 
KLE_hh 

(Gey) 2a 1,65 40% RBBmc, 40% RBBhc, 20% 6430_hf 

Totaal 3,21 6430_hf 

Voedselrijke boszoom 

Beschrijving eindbeeld: Nitrofiele boszomen en -ruigten komen voor langs schaduwrijke randen van 
bossen of dreven, op zones die nooit overstromen. Voedselrijke ruigten herbergen doorgaans een 
grote faunistische diversiteit. 

Zonnige, kruidenrijke zomen langs bosranden, met veel schermbloemigen en composieten, trekken 
grote aantallen bloembezoekende insecten zoals vlinders en zweefvliegen aan. 

Veel insecten van open milieus zijn op ruigten aangewezen voor hun voortplanting: doordat de 
vegetatie niet of slechts onregelmatig gemaaid of begraasd wordt, kunnen de soorten er hun 
levenscyclus ongestoord voltooien. Ook de bodemactieve ongewervelde fauna, o.a. spinnen, is 
doorgaans heel rijk aan soorten. 

Kenmerken: 

- Gunstige staat voor alle LSVI 

- Soortenrijk en bloemrijke ruigte 

- Gefaseerd beheer in functie van insecten 

- Verstoringsindicatoren voor verruiging en verbossing zijn slechts beperkt aanwezig ( minder 

dan 30%) 

- De zoom is hier meer dan 5 m breed, en er is een geleidelijke overgang naar het 

aangrenzende bos of houtkant.

Factoren: 

- Geen overgangsvegetatie aan aangrenzende bos 

- Verbossing 

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Bos) 3b 0,83 100% 6430 

(Sch) 1b 0,54 55% KLE_hh, 45% 6430 

Totaal 1,24 6430 

Natuurstreefbeeld 6.4: Droge graslanden op matig voedselrijke bodem 

Glanshaverhooilanden 

Beschrijving eindbeeld : Op de hogere punten in het landschap komen meerdere schrale graslanden 
voor. Behoud & ontwikkeling van soortenrijke glanshavergraslanden: Goed ontwikkelde 
glanshavergraslanden bestaan uit een kruidenrijke graszode die vrij evenwichtig is opgebouwd uit 
hoge, middelhoge en lage grassen. De typische soorten vooral de schermbloemigen en composieten, 
zijn goed vertegenwoordigd. Het bloemrijk aspect is zeer opvallend.   

Kenmerken: 
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- Gunstige staat voor alle criteria LSVI , met verbetering criteria voor soortenrijke vegetaties 

met voldoende aantal sleutelsoorten (aanwezigheid en bedekking) sleutelsoorten, de 

structuurkenmerken en in afwezigheid van verstoringsindicatoren 

- Ontwikkeling van zoomvegetatie 

- Aandacht voor wespenorchissen en Grote ratelaar (maaiperiode). 

Factoren: 

- Verruiging  

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Pel) 1e 0,37 60% 6510_hu, 40% RBBkam 

Kamgraslanden 

Beschrijving eindbeeld: De centrale vallei van de Zuunbeek is open en bestaat hoofdzakelijk uit 
permanente graslanden. Kamgraslanden komen veelvuldig voor in de Zuunbeekvallei. Omwille van het 
behoud van het typische karakter van het Pajottenland, kiezen we hier om de vallei open te houden. 
(Behoud en) Ontwikkeling van (voornamelijk) het regionaal belangrijk biotoop Kamgrasland. 

Kamgrasland of Kamgrasweide is een permanent begraasd grasland op voedselrijkere bodem met als 
opvallende soort Kamgras. Aangezien Kamgras nu (bijna) niet meer wordt ingezaaid is zijn voorkomen 
in landbouwgraslanden sterk verminderd, maar zeldzaam is het (nog) niet. De Kamgrasweide is dan 
ook typisch voorkomend in historisch permanent grasland dat niet recent omgeploegd werd.  

Kenmerken: 

- Gunstige staat voor alle criteria LSVI  

- Typisch grasland voor het Pajottenland  

- Extensieve begrazing  

- In combinatie met 10.1. kleine landschapselementen: hagen en heggen 

- Foerageergebied voor vleermuizen 

Factoren: 

- Overbegrazing en overbetreding 

- Verruiging 

- Concessies

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Sch) 1a 1,25 100% RBBkam 

(Pel) 1a 0,40 100% RBBkam 

(Man) 1a 0,82 100% RBBkam 

(Gey) 4f 0,84 100% RBBkam 

(Gey) 4e 0,43 100% RBBkam 

(Gey) 4g 0,15 100% RBBkam 

(Kar) 2a 0,50 100% RBBkam 

(Ber) 2c 0,38 100% RBBkam 
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(Gey) 2b 2,16 100% RBBkam 

(Mol) 3a 0,64 100% RBBkam 

(Ber) 1d 0,30 90% RBBkam, 10% KLE_hh 

(Ber) 1a 0,48 90% RBBkam, 10% KLE_hh 

(Ber) 2a 0,54 90% RBBkam, 10% KLE_hh 

(Gey) 1a 3,46 90% RBBkam, 10% KLE_hh 

(Gey) 2c 0,95 90% RBBkam, 10% KLE_hh 

(Man) 1b 0,71 50% RBBhc, 50% RBBkam 

(Pel) 1e 0,37 60% 6510_hu, 40% RBBkam 

(Mol) 3c 0,16 40% RBBhc, 40% RBBkam, 20% 
andere ae 

Totaal 13,29 RBBkam 

Natuurstreefbeeld 6.5: Vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem 

Beschrijving eindbeeld: Dotterbloemgraslanden zijn natte graslandvegetaties met soorten uit 
graslanden, broekbossen en moerassen. Deze graslanden zijn in de winter vaak overstroomd, maar in 
de zomer is een zekere doorluchting van de bodem nodig. Het water en/of de bodem zijn voedselrijker 
dan voor graslandtypes als blauwgrasland of heischraal grasland. Al naargelang bodem, 
watervoorziening en beheer zijn er nog vrij uiteenlopende vegetaties. 

Kenmerken 

- Gunstige staat voor alle criteria LSVI  

- Gemaaide graslanden (in combinatie met ruigten), eventueel met nabegrazing 

- Soortenrijk en bloemrijk grasland 

Factoren 

- Verruiging 

- Hydrologie 

- Watervervuiling 

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Man) 2b 1,51 100% RBBhc 

(Man) 2a 0,32 100% RBBhc 

(Gey) 4d 0,24 100% RBBhc 

(Bos) 1a 0,66 95% RBBhc, 5% KLE_hh 

(Gey) 2d 0,82 90% RBBhc, 10% RBBmc 

(Gey) 3a 2,09 70% RBBhc, 30% 6430_hf 

(Pel) 1d 0,15 70% RBBhc, 30% andere ae 

(Gey) 4b 1,45 65% RBBhc, 20% 6430_hf, 15% 
KLE_hh 

(Mol) 3b 2,71 50% RBBhc, 50% 6430 hf 

(Man) 1b 0,71 50% RBBhc, 50% RBBkam 

(Mol) 3c 0,16 40% RBBhc, 40% RBBkam, 20% 
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andere ae 

(Gey) 2a 1,65 40% RBBmc, 40% RBBhc, 20% 
6430_hf 

Totaal 8,38 RBBhc 

Natuurstreefbeeld 6.6: Andere soortenrijke graslanden 

Beschrijving eindbeeld: Graslanden zijn in Europa hoofdzakelijk halfnatuurlijke ecosystemen die 
ontstaan zijn onder invloed van beheer door de mens. De vegetatie verschilt sterk volgens het 
bodemtype en het vochtgehalte van het grasland. Behoud en ontwikkeling van soortenrijke 
permanente graslanden met bloemenrijke aspecten wordt als doel gesteld voor de aanwezige 
graslanden.  

Kenmerken 

- Behoud en ontwikkeling van een bloemrijk soortenrijk grasland 

- Leefgebied vleermuizen: aangepast en gefaseerd graslandbeheer in functie van insecten 

- Behouden van het ruigere karakter in Ber 1 c in functie van insecten 

Factoren 

- Passage door landbouwvoertuigen (Ber 1c) als toegang voor de achterliggende 

weilanden/akker

- Verruiging door inspoeling van nutriënten

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Ber) 1c 0,14 100% andere hp+ 

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Ber) 1b 0,36 60% andere hr, 40% KLE_hh 

Natuurstreefbeeld 9.1: Droge habitatbossen 

Beschrijving eindbeeld: Een goed ontwikkeld droog habitatbos is een ongelijkjarig gemengd loofbos 
met hoofdzakelijk inheemse boomsoorten waarbij een rijke horizontale en verticale structuur 
aanwezig is, met bomen in alle leeftijdscategorieën (ook oude bomen die blijven staan), voldoende 
dood hout en een natuurlijke samenstelling van de kruidlaag. Dit is het resultaat van een gunstige 
voorgeschiedenis (al lang bos) en een aangepast beheer. Dat kan ‘niets doen’ zijn, maar ook een 
duurzaam multifunctioneel bosbeheer (kleinschalige ingrepen met behoud van oude bomen, dood 
hout en zorg voor de bodem en de kruidlaag). 

Kenmerken 

- Gunstige staat voor alle criteria LSVI 

- Leefgebied vleermuizen: voldoende oude dikke bomen met holten: 7 à 10 bomen met 

holten/ha (lange termijndoelstelling) 

- voldoende percentage dood hout (staand en liggend): 10 % (of meer) van het aandeel (lange 

termijndoelstelling) 
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- houtproductie is ondergeschikt aan de ecologische functie. 

- Natuurlijke boomsoortensamenstelling  

Factoren 

- Eutrofiëring 

- Bodemverdichting door exploitatie 

- Overexploitatie 

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Pel) 1f 0,62 100% 9130 

(Gan) 1a 0,76 100% 9130 

(Man) 2c 0,58 100% 9130 

(Mol) 4a 1,13 60% 91E0_va, 40% 9130 

(Man) 3f 1,13  

Totaal 2,41 9130 

Natuurstreefbeeld 9.2: Vochtige habitatbossen 

Beschrijving eindbeeld: Een goed ontwikkeld vochtig bos is een ongelijkjarig, gemengd en rijk 
gestructureerd loofbos op basis van inheemse, aan de standplaats aangepaste boomsoorten. Een rijke 
bosstructuur houdt in dat alle leeftijdsklassen van bomen vertegenwoordigd zijn en er voldoende dood 
hout (ook dik dood hout) aanwezig is. Naast een optimale bosstructuur is er ook een goed ontwikkelde, 
natuurlijke kruidlaag aanwezig. 

Ecologisch interessante bosuitbreidingen moeten verder gezocht worden aansluitend op bestaande 
soortenrijke bossen. Binnen de deelnemende percelen wordt een aanplant voorzien in eenheid ‘bos 
4b‘. 

Kenmerken: 

- Gunstige staat voor alle criteria LSVI 

- Goede verticale structuur 

- Inheems soortenbestand 

- Pel 1b: voldoende dicht bestand onderhouden (hakhoutbeheer) als habitat/broedbiotoop 

voor verschillende vogelsoorten 

Factoren: 

- Overmatige beschaduwing van de kruidlaag 

- Verruiging 

- Eutrofiëring 

- Overmatige betreding door vee 

- waterkwaliteit 

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Pel) 1b 0,17 100% 91E0_va 
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(Bos) 4b 0,48 100% 91E0_va 

(Bos) 4a 0,24 100% 91E0_va 

(Man) 3c 0,60 100% 91E0_va 

(Man) 3a 0,41  

(Man) 3b 1,16  

(Mol) 4a 1,13 60% 91E0_va, 40% 9130 

Totaal 2,17 

Natuurstreefbeeld 10.1: Kleine landschapselementen 

Houtkanten en heggen

Beschrijving eindbeeld: Belangrijk binnen de graslandcomplexen is de aanwezigheid van hagen, 
houtkanten en knotwilgen. Historisch kaartmateriaal laat een open kleinschalig landschap zien met 
heel veel kleine landschapselementen. Aanwezige houtkanten en heggen worden behouden en indien 
nodig verder ontwikkeld. 

De kleine landschapselementen hebben een hoge ecologische waarde doordat ze functioneren als 
verbindend element. Verschillende soorten vleermuizen zullen vb. een open vegetatie van meer dan 
30 m niet overbruggen (vb. Watervleermuis). Ook andere dieren zullen de structuren gebruiken. 

Daarnaast fungeren ze als voedselbron, nestplaats en schuilmogelijkheid voor allerhande dieren. 

Kenmerken  

- Bestaande houtkanten aanvullen waar landschappelijk nodig met gevarieerde 

soortensamenstelling met o.a. Linde, Haagbeuk, maar ook bes-dragende struiken of struiken 

die  veel insecten aantrekken zoals Eénstlijlige Meidoorn, Sleedoorn, Gelderse roos, Gewone 

vogelkers, Hulst,  Sporkehout 

- Behouden van oude knotwilgen als broedplaats voor Steenuil, boomkruiper, …. 

- Bijkomende aanplanten van heggen of houtkanten (waarvan er een deel tot haag kunnen 

worden geschoren) worden bij voorkeur geplant op de valleiflanken, langs beken en langs 

perceelsgrenzen. Er wordt daarbij gelet op verbinding van het landschap voor vleermuizen.

- Er wordt niet beplant op valleiflanken en bermen met droge en schrale graslandvegetatie (vb: 

Goudhaver, Knoopkruid, Margriet,….).

- Aangezien de aanwezigheid van relicten van autochtoon genenmateriaal in de omgeving (van 

onder meer Tweestijlige meidoorn, Gelderse roos, Haagbeuk, Gewone es, …), is het wenselijk 

dat bij aanplant plantgoed van autochtone herkomst wordt gebruikt.

Factoren 

- Verkeersveiligheid 

- Beschaduwing aanpalende graslanden 

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Man) 3d 0,14 100% KLE_hh 

(Ber) 2b 0,44 100% KLE_hh 

(Sch) 1b 0,54 55% KLE_hh, 45% 6430 

(Man) 3e 0,28 50% andere hp+, 50% KLE_hh 
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(Ber) 1b 0,36 60% andere hr, 40% KLE_hh 

(Gey) 4b 1,45 65% RBBhc, 20% 6430_hf, 15% KLE_hh 

(Ber) 1a 0,48 90% RBBkam, 10% KLE_hh 

(Ber) 2a 0,54 90% RBBkam, 10% KLE_hh 

(Gey) 1a 3,46 90% RBBkam, 10% KLE_hh 

(Gey) 2c 0,95 90% RBBkam, 10% KLE_hh 

(Ber) 1d 0,30 90% RBBkam, 10% KLE_hh 

(Gey) 4c 0,49 95% RBBmc, 5% KLE_knot 

(Bos) 1a 0,66 95% RBBhc, 5% KLE_hh 

Totaal 2,28 KLE_hh 

0,25 KLE_knot 

Hoogstamboomgaarden 

Beschrijving eindbeeld: De aanwezige hoogstamboomgaarden worden eveneens behouden. De ruwe 
bast en vaak holle stam of takken bij deze bomen zijn  van grote ecologische waarde voor insecten, 
vogels en zoogdieren. Bomen met holten zijn interessant voor vb. Steenuil en Eikelmuis.  Indien nodig 
kunnen wegkwijnende of dode bomen vervangen worden, rekening houdend met ecologische waarde. 

Kenmerken: 

- Extensief begraasde boomgaarden

- Wanneer bomen wegvallen worden deze vervangen door jonge exemplaren. Bij vervangen 

of aanvullen van bomen, wordt gebruik gemaakt van streekeigen oude rassen (zie website 

van de boomgaardstichting1). De plantafstand is afgestemd op de soort (10 – 15 m).

- Oude/zieke bomen blijven behouden wanneer belangrijk voor ecologische waarde

- Bemesting wordt beperkt tot het gebruik van stalmest rond de stammen

Factoren: 

- Hydrologie

- Bodem

- Vertrappeling van de wortels door vee

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Gey) 2b 2,17 Hoogstamboomgaard In een kamgrasland 

(Mol) 3a 0,65 Hoogstamboomgaard In een kamgrasland, beperkt 
aantal bomen mogelijk 

Totaal 2,82 

Poelen

Beschrijving eindbeeld: Eutrofe plassen met goede oever en watervegetatie worden beoogd voor de 
waterhoudende poelen. Droogvallende poelen zijn eveneens wenselijk als voortplantingslocaties voor 
amfibieën. Een zon beschenen wateroppervlak is hierbij een belangrijk gegeven. Regelmatig 
terugzetten van houtgewas zal dan ook noodzakelijk zijn. 

Kenmerken 

1 http://www.boomgaardenstichting.be/html/raadgevingen/streekeigenfruitrassen.html
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- Poelen met natuurlijke oevers 

- Visvrij in functie van amfibieën. 

- Hout op de oevers van poelen regelmatig terugzetten om overbeschaduwing te voorkomen 

Factoren 

- Eutrofiëring door inspoelen van meststoffen uit nabijgelegen akkers of weilanden 

- Overbeschaduwing 

- Overbetreding door vee 

- Te vroeg droogvallen 

Beheerblok BE Opp. 
ha 

NSB specifiek Opmerkingen 

(Gey) 1a  Poel 

(Gey) 3a  Poel 

(Gey) 4d  Poel 

(Man) 1a  Poel 

(Man) 1b  Poel 

(Man) 2b  2 poelen 

(Mol) 3b  Poel 

(Mol) 3c Poel 

(Pel) 1d Poel 

(Sch) 1a  Poel 

2.1.2 Overzicht instandhoudingsdoelen 

Tabel 2-1: Overzicht van de instandhoudingsdoelen voor de Zuunbeekvallei 

Domein IHD Opp. ha opmerkingen 

Zuunbeekvallei 6430 1,24 

9130 2,41 

6430_hf 3,21 

6510_hu 0,22 

91E0_va 2,17 

Totaal 9,25 Ca 24% van de deelnemende percelen 

Zuunbeekvallei rbbhc 8,38 

rbbkam 13,29 

rbbmc 1,21 

Totaal 22,88 Ca 59% van de deelnemende percelen 

2.1.3 Bosbalans 
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Tabel 2-2: Bosbalans voor de Zuunbeekvallei 

Domein Ontbossing 
(ha) 

Bebossing 
(ha) 

Opmerkingen 

Zuunbeek 0 0,48 Bebossing van eenheid ‘(Bos) 4b’ 

TOTAAL - 0,48 

2.2 Economische doelen 

Op onderstaande figuur (Figuur 2-2) wordt een overzicht gegeven van de economische doelen voor de 
Zuunbeekvallei. Het gaat hier over houtoogst in de aanwezige bosbestanden. 

30.1 houtoogst  

De ecologische doelen hebben altijd voorrang op de houtoogst. Er wordt gewerkt met een 
boomgericht beheer. 

Kenmerken 

- Boomgericht beheer 

- Hoogst mogelijke kwaliteit gegeven de standplaats en de uitgangssituatie 

- Bomen met holten mogen slechts gekapt worden in de periode eind augustus tot half 

oktober (in functie van vleermuizen) 

Factoren 

- Veiligheidsaspecten 

- Vleermuizen 
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Figuur 2-2: Overzicht van het economische doel van de Zuunbeekvallei. 

Domein BE Opp. (ha) Economisch doel 
specifiek 

Opmerkingen 

Zuunbeek Alle 
bos BE 

Ca 7,28 Duurzame houtoogst 

2.3 Sociale doelen 

De deelnemende percelen van de Zuunbeekvallei zijn en blijven afgesloten voor publiek. Er zijn dan 
ook geen rechtstreekse sociale doelen. De bezoeker kan genieten van het landschap en de natuur van 
op de aangrenzende wegen en/of paden. 

Wanneer in de toekomst meer gronden in eigendom zijn, of als er zich opportuniteiten voordoen, kan 
gekeken worden naar mogelijkheden voor wandelverbindingen. 

Kenmerken 

- Ontoegankelijk gebied

- Duidelijk informatiebord

Factoren 
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- Zwerfvuil

- Sluipwegen
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3 Bijlagen 

3.1 Kaartenbundel 

Kaart 1: Ecologische doelen 

Kaart 2: Economische doelen 
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1 Beheermaatregelen 

In het hoofdstuk Beheermaatregelen worden per zone de benodigde maatregelen beschreven om het 
na te streven doel te bereiken. Bij de maatregelen wordt een code opgenomen. Voor de maatregelen 
in functie van natuurbeheer worden de gestandaardiseerde namen en bijbehorende codes gebruikt 
zodat deze later in het CMSi-systeem kunnen geïntegreerd worden. In bijlage wordt een 
maatregelentabel gegeven waarin per beheereenheid de te nemen maatregelen worden beschreven, 
evenals de periode van beheer en de eventuele frequentie. 

1.1 Ecologische functie 

Algemeen 

o Behoud en verder ontwikkeling extensief beheer op overgangen bos en grasland 
(creëren vegetatiegradiënten/horizontale gelaagdheid/mantel-zoom; voedselrijke 
zoomvormende ruigte) 

 BB47 Hakhoutkap 
 BM40 Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer) 
 BM70 Occasioneel maaien 

o Beheren exotische ganzenbestand. Er is geen jacht toegelaten in het gebied, maar 
indien nodig zullen de volgende soorten bestreden worden: Canadese gans, nijlgans, 
halsbandparkiet. 

 BS60 Bestrijding diersoorten 

Bosbestanden 

o In bestanden met voorjaarsflora geldt een schoontijd van 1 maart tot 30 juni. Er geldt 
bovendien overal een aangepaste schoontijd omwille van vleermuizen: 
noodzakelijke kappingen vinden bij voorkeur plaats in de periode september-
oktober. Vinden kappingen toch buiten deze periode plaats, dan worden de 
betrokken bomen steeds onderzocht op aanwezigheid van vleermuizen. Bomen 
waarin vleermuizen gevestigd zijn, worden steeds gespaard. 

o Behoud en ontwikkeling van habitatrichtlijn ‘9130 – Beukenbossen van het type 
Asperulo-Fagetum’: Ontwikkelen van bosbestanden met voldoende gelaagdheid in 
de verticale structuur. Er wordt een quasi nulbeheer ingesteld, met hooguit kleine 
ingrepen en met een actief beheer van de bosranden. Ongewenste bomen kunnen 
individueel geringd of gekapt worden (vb. bomen die de ontwikkeling van 
toekomstbomen hinderen). Daarbij wordt de veiligheid langs de weg of aan de 
randen vooropgesteld (niet ringen, of ringen + omtrekken). 

 BB44 Individuele kap (Plenter) 
 BB73 Veiligheidskap 
 BB50 Ringen 
 BB60 Omtrekken 
 MC10 Veiligheidscontrole 

o Behoud en ontwikkeling van habitatrichtlijn ‘91E0 –Bossen op alluviale grond met 
Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior’: Ontwikkelen van bosbestanden met 
voldoende gelaagdheid in de verticale structuur. Er wordt een quasi nulbeheer 
ingesteld, met hooguit kleine ingrepen en met een actief beheer van de bosranden. 
Ongewenste bomen kunnen individueel geringd of gekapt worden (vb. bomen die 
de ontwikkeling van toekomstbomen hinderen). Daarbij wordt de veiligheid langs de 
weg of aan de randen vooropgesteld (niet ringen, of ringen + omtrekken). 

 BB44 Individuele kap (Plenter) 
 BB73 Veiligheidskap 
 BB50 Ringen 
 BB60 Omtrekken 
 MC10 Veiligheidscontrole 
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beheermaatregel beheereenheid opmerking 

BB44 Ber1e, Bos4a, Bos4b, Gan1a, Gey3a, Man1a, Man1b, Man2b, 
Man2c, Man3c, Mol3b, Mol3c, Mol4a, Pel1d, Pel1f, Sch1a 

indien nodig 

BB73 Bos4a, Bos4b, Gan1a, Man2c, Man3c, Mol4a, Pel1f indien nodig 

BB50 Bos4a, Bos4b, Gan1a, Man2c, Man3c, Mol4a, Pel1f indien nodig 

BB60 Bos4a, Bos4b, Gan1a, Man2c, Man3c, Mol4a, Pel1f indien nodig 

BM40 Ber1e, Bos4a, Bos4b, Gan1a, Gey3a, Man1a, Man1b, Man2b, 
Man2c, Man3c, Mol3b, Mol3c, Mol4a, Pel1d, Pel1f, Sch1a 

zomen 

BM50 Ber1e, Bos4a, Bos4b, Gan1a, Gey3a, Man1a, Man1b, Man2b, 
Man2c, Man3c, Mol3b, Mol3c, Mol4a, Pel1d, Pel1f, Sch1a 

zomen 

BM70 Bos4a, Bos4b, Gan1a, Man3a, Man3d, Mol4a, Pel1f mantels 

MC10 Bos4a, Bos4b, Gan1a, Man3a, Man3d, Mol4a, Pel1f 

Bomenrijen 

o Waar nodig en/of gewenst worden bestaande bomenrijen beheerd als afzonderlijke 
structuur in het landschap. De aanwezige knotbomen worden regelmatig geknot.   

 BB10 verjonging & heraanplant 
 BB11 Terreinvoorbereiding 
 BB12 Aanplant 
 BB13 Inboeten 
 BB14 Vrijstellen 
 MC10 Veiligheidscontrole 
 BB31 Opsnoeien 
 BB33 Knotten 

beheermaatregel beheereenheid opmerking 

BB10 L_3_1 Indien nodig 

BB11 L_3_1 Indien nodig 

BB12 L_3_1 Indien nodig 

BB13 L_3_1 Indien nodig 

BB14 L_3_1 Indien nodig 

BB31 L_3_1 Indien nodig 
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BB33 L_6_1, L_7_2, L_7_3, L_7_4, L_7_5, 
L_7_1, L_7_6, L_8_1 

MC10 L_3_1 

Hagen, heggen en houtkanten  

o Behoud en versterken van geschoren hagen en houtkanten 
 BP02 Hagen, struiken en heesters snoeien en scheren 
 BB47 Hakhoutkap 

beheermaatregel beheereenheid opmerking 

BB47 L_5_2, L_5_3, L_5_4, L_5_5 houtkant 

BP02 L_2_7, L_2_8, L_4_4, L_5_1 

Graslanden 

o Behoud en ontwikkeling van habitattype 6510_hu: bevorderen gevarieerde 
horizontale structuur en aantal kensoorten (7-9 met bedekking van meer dan 50 %), 
beperken dikte strooisellaag. 

 BM11 2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer) 
 MQ02 Kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld / Grasland 

o Behoud en versterking van kamgrasland: bevorderen van aantal soorten (≥ 20 in valk 
van 5x5 m²) en vegetatiestructuur (≤ 70 % grassen), beperken verstoring. 

 BG20 Seizoensbegrazing 
 MQ02 Kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld / Grasland 

o Behoud en versterking van vochtige graslanden op matig voedselrijke bodem 
(Dotterbloemgrasland) 

 BM11 2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer) 
 MQ02 Kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld / Grasland 

o Behoud en versterking van soortenrijk grasland 
 BM11 2 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer) 
 BM14 1 x jaarlijks maaien (hooilandbeheer) 
 MQ02 Kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld / Grasland 

o Behoud en versterking van vochtige ruigten 
 BM40 Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer) 
 BM50 Gefaseerd maaibeheer 
 MQ06 Kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld / Ruigten en 

pioniersvegetaties 

beheermaatregel beheereenheid opmerking 

BG20 Ber1a, Ber1d,  Ber2a, Ber2c, Gey1a, Gey2b, Gey2c, Gey4e, 
Gey4f, Gey4g, Man1a, Man1b, Mol3a, Mol3c, Pel1a, 
Pel1d, Pel1e, Sch1a, Kar2a 
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BM11 Ber1c, Bos1a, Gey2a, Gey2d, Gey3a, Gey4b, Gey4d, 
Man1b, Man2a, MAn2b, MAn3e, Mol3b, Mol3c, Pel1d, 
Pel14e 

BM14 Ber1b 

BM40 Ber1e, Gey3a, Man1a, Man1b, Man2b, Mol3b, Mol3c, 
Pel1d, Sch1a 

BM50 Ber1e, Gey3a, Man1a, Man1b, Man2b, Mol3b, Mol3c, 
Pel1d, Sch1a 

MQ02 Ber1a, Ber1b, Ber1c, Ber1d, Ber2a, Ber2c, Bos1a, Gey1a, 
Gey2a, Gey2b, Gey2c, Gey2d, Gey3a, Gey4b, Gey4d, 
Gey4e, Gey4f, Gey4g, Kar2a, Man1a, Man1b, Man2a, 
Man2b, Man3e, Mol3a, Mol3b, Mol3c, Pel1a, Pel1d, 
Pel1e, Sch1a 

MQ06 Ber1e, Gey3a, Man1a, Man1b, Man2b, Mol3b, Mol3c, 
Pel1d, Sch1a 

Zone met agrarisch natuurbeheer 

De akker wordt beheerd in functie van bedreigde akkerflora en fauna 

o ingezaaid met wintervoedsel, of als vogelakker 
 BA Akkerbeheer 
 MQ08 Kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld / Akkers 

beheermaatregel beheereenheid opmerking 

BA Bos3a 

MQ08 Bos3a 

Vijver  

o De vijver wordt een goed ontwikkelde eutrofe plas. Bomen in de nabijheid worden 
gekapt. Er wordt een buffer van houtige vegetatie (houtkant) gevormd naar de 
aanliggende landbouwpercelen. 

 BK12 Herprofileren (neutrale grondbalans) 
 BK40 Slib- en kruidruimen 
 BW10 Beheer waterpeil en afvoerdynamiek 
 BW30 Waterkwaliteitsbeheer 
 BW40 Tijdelijk droogzetten 
 BM40 Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer) 
 BM50 Gefaseerd maaibeheer 
 BB44 Individuele kap 
 BB11 Terreinvoorbereiding 
 BB12 Aanplant 
 BB13 Inboeten 
 BB14 Vrijstellen 
 BB47 Hakhoutkap 
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o Er wordt gestreefd naar verhoogde waterkwaliteit, hoge biodiversiteit (waterflora 
en fauna) en hoge landschappelijke waarde van het oppervlaktewater. 

 MQ05 Kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld / Open water 

Poelen 

o De poelen worden goed ontwikkelde eutrofe plassen. Bomen in de nabijheid worden 
gekapt. Er wordt een buffer van houtige vegetatie (houtkant) gevormd naar de 
aanliggende landbouwpercelen. 

 BK12 Herprofileren (neutrale grondbalans) 
 BK40 Slib- en kruidruimen 
 BW10 Beheer waterpeil en afvoerdynamiek 
 BW30 Waterkwaliteitsbeheer 
 BW40 Tijdelijk droogzetten 
 BM40 Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer) 
 BM50 Gefaseerd maaibeheer 
 BB44 Individuele kap 
 BB11 Terreinvoorbereiding 
 BB12 Aanplant 
 BB13 Inboeten 
 BB14 Vrijstellen 
 BB47 Hakhoutkap 

o Er wordt gestreefd naar verhoogde waterkwaliteit, hoge biodiversiteit (waterflora 
en fauna) en hoge landschappelijke waarde van het oppervlaktewater. 

 MQ05 Kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld / Open water 

Waterlopen 

Van zodra de waterkwaliteit het toelaat is het wenselijk om meer opstuwing in de waterlopen te 
krijgen (o.a. in functie vernatting van de omgeving). De ecologische doelstellingen van de aanliggende 
percelen mogen hier in geen geval door gehypothekeerd worden (bij overstromingen). 

 BW10 Beheer waterpeil en afvoerdynamiek 
 BW30 Waterkwaliteitsbeheer 

beheermaatregel beheereenheid opmerking 

BK12 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

BK40 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

BW10 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

BW30 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

BW40 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

BM40 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

oevers 

BM50 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

oevers 
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BB44 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

BB11 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

aanleg buffer 

BB12 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

aanleg buffer 

BB13 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

aanleg buffer 

BB14 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

aanleg buffer 

BB47 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

onderhoud 
buffer 

MQ05 Ber1e, Gey 1a, Gey3a, Gey4d, Man1a, Man1b, Man2b, 
Mol3b, Mol3c, Pel1d, Sch1a 

Moeras 

o Behoud en versterking van grote zeggenvegetaties 
 BM40 Meerjaarlijks maaien (ruigtebeheer) 
 BM50 Gefaseerd maaibeheer 
 MQ04 Kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld / Moeras 

beheermaatregel beheereenheid opmerking 

BM40 Gey2a, Gey2d, Gey4c 

BM50 Gey2a, Gey2d, Gey4c 

MQ04 Gey2a, Gey2d, Gey4c 

Hoogstamboomgaarden 

o Behoud en beheer van hoogstamboomgaarden 
 BB32 Vormsnoei 
 BB12 Aanplant 
 BL01 Mestgift 
 BG20 Seizoensbegrazing 

Bemesting gebeurt enkel indien het nodig is (eerste moeilijke jaren van de boom), en met organische 
mest, bij voorkeur van plantaardige oorsprong (compost) die rond de boom wordt gedeponeerd. 
Stalmest die goed verteerd is met stro ertussen kan ook gebruikt worden. 

beheermaatregel beheereenheid opmerking 

BB12 Gey2b, Mol3a 

BB32 Gey2b, Mol3a 

BL01 Gey2b, Mol3a 
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BG20 Gey2b, Mol3a 

1.2 Sociale functie 

1.2.1.1 Niveau terrein 

o De deelnemende percelen zijn ontoegankelijk voor het publiek. De volgende 
maatregelen kunnen wel van toepassing zijn:  

 BI Infrastructuurbeheer 
 BO02 Opruimen zwerfvuil 

o Het centraal knuppelpad is eigendom van de gemeente, die ook voor het onderhoud 
verantwoordelijk is. 

o Informatie wordt verleend op de website en informatieborden. Deze worden 
gekaderd in een ruimer verhaal. Herzien van de inhoud en locatie van de 
informatieborden 

 BI+ beheren overige infrastructuur 

1.3 Economische functie 

1.3.1.1 Houtproductie 

Er wordt geen economische houtproductie voorzien. Kappingen gebeuren kleinschalig 
(individueel) in functie van de gewenste natuurstreefbeelden. Gekapte of omgetrokken bomen 
worden in de regel in het bos gelaten.  Indien de doelen voor staand en liggend dood hout behaald 
zijn, kunnen individuele stammen verkocht worden. Deze bomen worden uitgelierd. De 
kappingen kunnen worden uitbesteed. 

o Leeftijdsklasse: de bossen dienen voldoende groeiklassen te hebben om te voldoen 
aan de kwaliteitseisen van het betreffende habitat (in casu: 9130 en 9120) 

 BB44 Individuele kap (Plenter) 
 BB20 Selectie 

o Aantal dikke bomen/ha: er wordt gestreefd naar bestanden met voldoende dikke 
bomen. 

 BB44 Individuele kap (Plenter) 
 BB20 Selectie 

o Aandeel dood hout: het aandeel dood hout dient 10% of meer te bedragen. 
 BB73 veiligheidskap (staand dood hout) 
 BB50 ringen 
 BB60 omtrekken 
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2 Kostenraming 

Voor de raming van de kosten voor natuurstreefbeelden wordt verwezen naar de subsidiecalculator. 
De zo ingeschatte kosten bedragen 12.242,67 euro/jaar (niet geïndexeerd). 
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Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
KLE - houtkanten en houtwallen
Loofhout inheems/uitheemse soorten
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Vegetatietype niveau 2

6430 - Voedselrijke ruigtes
9130 - Eiken-Beukenbossen
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
soortenrijk licht bemest grasland (hj of hjb)
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)

Vegetatietype
91E0_va - Valleibossen
rbb kamgrasland
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie
rbbzil - rbb zilverschoongrasland
eutrofe plas (ae, aer of aev)
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
KLE - houtkanten en houtwallen
Loofhout inheems/uitheemse soorten
Uitheems loofhout
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KLE - Hoogstamboomgaard
soortenrijk licht bemest grasland (hj of hjb)
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)

Vegetatietype
91E0_va - Valleibossen
rbb kamgrasland
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie
rbbzil - rbb zilverschoongrasland
eutrofe plas (ae, aer of aev)
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
KLE - houtkanten en houtwallen
Loofhout inheems/uitheemse soorten
Uitheems loofhout
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)
soortenrijke akker (b*)
soortenrijke ruderale vegetatie  (ku, ku*, kub, kub*)
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9130 - Eiken-Beukenbossen
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
soortenrijk licht bemest grasland (hj of hjb)
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)

Vegetatietype
91E0_va - Valleibossen
rbb kamgrasland
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie
rbbzil - rbb zilverschoongrasland
eutrofe plas (ae, aer of aev)
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
KLE - houtkanten en houtwallen
Loofhout inheems/uitheemse soorten
Uitheems loofhout
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)
soortenrijke akker (b*)
soortenrijke ruderale vegetatie  (ku, ku*, kub, kub*)
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6430 - Voedselrijke ruigtes
9130 - Eiken-Beukenbossen
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
soortenrijk licht bemest grasland (hj of hjb)
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)

Vegetatietype
91E0_va - Valleibossen
rbb kamgrasland
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie
rbbzil - rbb zilverschoongrasland
eutrofe plas (ae, aer of aev)
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
KLE - houtkanten en houtwallen
Loofhout inheems/uitheemse soorten
Uitheems loofhout
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)
soortenrijke akker (b*)
soortenrijke ruderale vegetatie  (ku, ku*, kub, kub*)
Globaal kader

0 100 20050 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei, Laarbeekvallei
Actuele vegetatie Zuunbeek
Geynsberg (b)

Schaal:

4214885001/benKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Act. vegetatietype

Bron:

Datum: september 2018°
1:3.000

Orthofotomozaïek, grootschalig, winteropnamen, kleur,
     2013-2015, Vlaanderen
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6430 - Voedselrijke ruigtes
9130 - Eiken-Beukenbossen
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
soortenrijk licht bemest grasland (hj of hjb)
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)

Vegetatietype
91E0_va - Valleibossen
rbb kamgrasland
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie
rbbzil - rbb zilverschoongrasland
eutrofe plas (ae, aer of aev)
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
KLE - houtkanten en houtwallen
Loofhout inheems/uitheemse soorten
Uitheems loofhout
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)
soortenrijke akker (b*)
soortenrijke ruderale vegetatie  (ku, ku*, kub, kub*)
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rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
soortenrijk licht bemest grasland (hj of hjb)
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)

Vegetatietype
91E0_va - Valleibossen
rbb kamgrasland
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie
rbbzil - rbb zilverschoongrasland
eutrofe plas (ae, aer of aev)
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
KLE - houtkanten en houtwallen
Loofhout inheems/uitheemse soorten
Uitheems loofhout
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)
soortenrijke akker (b*)
soortenrijke ruderale vegetatie  (ku, ku*, kub, kub*)
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Legende:
Vegetatietype niveau 2

6430 - Voedselrijke ruigtes
9130 - Eiken-Beukenbossen
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
soortenrijk licht bemest grasland (hj of hjb)
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)

Vegetatietype
91E0_va - Valleibossen
rbb kamgrasland
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie
rbbzil - rbb zilverschoongrasland
eutrofe plas (ae, aer of aev)
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
KLE - houtkanten en houtwallen
Loofhout inheems/uitheemse soorten
Uitheems loofhout
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)
soortenrijke akker (b*)
soortenrijke ruderale vegetatie  (ku, ku*, kub, kub*)
Globaal kader
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Actuele vegetatie Zuunbeek
Manebroek
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Legende:
Vegetatietype niveau 2

6430 - Voedselrijke ruigtes
9130 - Eiken-Beukenbossen
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
soortenrijk licht bemest grasland (hj of hjb)
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)

Vegetatietype
91E0_va - Valleibossen
rbb kamgrasland
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie
rbbzil - rbb zilverschoongrasland
eutrofe plas (ae, aer of aev)
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
KLE - houtkanten en houtwallen
Loofhout inheems/uitheemse soorten
Uitheems loofhout
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)
soortenrijke akker (b*)
soortenrijke ruderale vegetatie  (ku, ku*, kub, kub*)
Globaal kader
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Zuunbeekvallei, Laarbeekvallei
Actuele vegetatie Zuunbeek
Schamelbeek
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Legende:
Vegetatietype niveau 2

6430 - Voedselrijke ruigtes
9130 - Eiken-Beukenbossen
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
soortenrijk licht bemest grasland (hj of hjb)
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)

Vegetatietype
91E0_va - Valleibossen
rbb kamgrasland
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland
rbbmc - rbb grote zeggenvegetatie
rbbzil - rbb zilverschoongrasland
eutrofe plas (ae, aer of aev)
Inheems loofhout
KLE - Hoogstamboomgaard
KLE - houtkanten en houtwallen
Loofhout inheems/uitheemse soorten
Uitheems loofhout
soortenrijk permanent cultuurgrasland
soortenrijk verruigd grasland (hr)
soortenrijke akker (b*)
soortenrijke ruderale vegetatie  (ku, ku*, kub, kub*)
Globaal kader

0 100 20050 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei, Laarbeekvallei
Actuele vegetatie Zuunbeek
Molenbeekvallei

Schaal:

4214885001/benKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Act. vegetatietype

Bron:

Datum: september 2018°
1:3.000

Orthofotomozaïek, grootschalig, winteropnamen, kleur,
     2013-2015, Vlaanderen



HA-09

HA-08
PE-14

PE-07 HA-03

HA-05
HA-06

PE-15
PE-06

HA-07

Legende:
Autochtone bomen en struiken
Gaasbeek
Zuunbeek eigendom
Globaal kader

0 500 1.000250 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei, Laarbeekvallei
Autochtone bomen en struiken
Zuunbeek

Schaal:

4214885001/benKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Autochtone

Bron:

Datum: juli 2018°
1:22.000

Orthofotomozaïek, grootschalig, winteropnamen, kleur,
     2013-2015, Vlaanderen



Legende:
Gaasbeek
Zuunbeek eigendom
Globaal kader
Bos ontstaan voor 1775
Bos ontstaan tussen 1850 en +/- 1930
Bos ontstaan tussen 1775 en 1850
Bos ontstaan na +/- 1930

0 500 1.000250 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei, Laarbeekvallei
Boshistoriek
Zuunbeek

Schaal:

4214885001/benKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Boshistoriek

Bron:

Datum: juli 2018°
1:22.000

Orthofotomozaïek, grootschalig, winteropnamen, kleur,
     2013-2015, Vlaanderen
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Legende:
!. Vleermuizenlocaties

Gaasbeek
Zuunbeek eigendom
Globaal kader

0 500 1.000250 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei, Laarbeekvallei
Vleermuizenonderzoek
Zuunbeek

Schaal:

4214885001/benKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Vleermuizen

Bron:

Datum: juli 2018°
1:22.000

Orthofotomozaïek, grootschalig, winteropnamen, kleur,
     2013-2015, Vlaanderen
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322

316

363
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Legende:
!( Wandelknooppunten

GR Brabantse heuvelroute
GR Groene gordel
Wandelnetwerk
Beheereenheden

") Brug
") Sluis
") Veerooster

Ruiterpad
Globaal kader
knuppelpad 0 500 1.000 1.500250 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Recreatief wandelaanbod
Zuunbeek

Schaal:

4214885001/vadKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

recreatief aanbod

Bron:

Datum: juli 2018°
1:22.000

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



24

71

72

11

13
13

57

26

29

58

12

Legende:
!( Fietsknooppunten
") Brug
") Sluis
") veerooster

Beheereenheden
Zuunbeekroute
Kastelenroute

Fietsnetwerk
Ruiterpad
Globaal kader
Mountainbike routes

0 500 1.000 1.500250 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Recreatief fietsaanbod
Zuunbeek

Schaal:

4214885001/vadKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

recreatief aanbod

Bron:

Datum: december 2017°
1:22.000

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen
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Legende
!( Poel
Ecologisch doel

0.0 - Geen natuurstreefbeeld
3.4 - Andere plassen
3.7 - Moerassen
5.4 - Vochtige ruigten

5.5 - Akkers
6.4 - Droge graslanden op
matig voedselrijke bodem
6.5 - Vochtige graslanden op
matig voedselrijke bodem
6.6 - Andere soortenrijke
graslanden

9.1 - Droge habitatbossen
9.2 - Vochtige habitatbossen
9.4 - Inheemse bossen
9.6 - Andere bossen en
parken
10.1 - houtkanten en
houtwallen
Globaal kader 0 1.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Groenenberg: 
Ecologische doelen

Schaal:

4214885001/vadKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Groenenberg

Bron:

Datum: november 2017°
1:20.000

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



1b (Pel)

4a (Mol)

1f (Pel)

3f (Man)
3a (Man)

3b (Man)

1a (Gan)
2c (Man)

4b (Bos)

3c (Man)

Legende:
Economisch doel

30.1 - Houtoogst
Zuunbeek deelnemende percelen
Globaal kader

0 500 1.000250 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei, Laarbeekvallei
Zuunbeek:
Economische doelen

Schaal:

4214885001/benKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Econ doel

Bron:

Datum: okt 2018°
1:22.000

Orthofotomozaïek, grootschalig, winteropnamen,
     kleur, 2013-2015, Vlaanderen
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L_9_1

L_5_5

L_2_7

L_7_1

L_1_2
L_2_8

L_5_4

L_5_1

L_4_4

L_1_4

Legende
BB11 terreinvoorbereiding + BB12
aanplant + BB13 inboeten + BB14
vrijstellen

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
aanplant bomenrijen

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a

(Man)1a

(Gey)4b
(Gey)4b (Gey)4f

(Man)2a
(Man)1b

(Gey)4g

(Kar)2a

(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a Legende
BA akkerbeheer + MQ08 kwaliteitsmeting
natuurstreefbeeld akkers

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
akkerbeheer

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a

(Man)1a

(Gey)4b
(Gey)4b (Gey)4f

(Man)2a
(Man)1b

(Gey)4g

(Kar)2a

(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a Legende
BG20 seizoensbegrazing

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
begrazing

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen
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L_2_7

L_7_1

L_1_2
L_2_8

L_5_4

L_5_1

L_4_4

L_1_4

Legende
BP02 hagen, struiken en heesters beheren

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
beheer hagen en struiken

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a

(Man)1a

(Gey)4b
(Gey)4b (Gey)4f

(Man)2a
(Man)1b

(Gey)4g

(Kar)2a

(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a

Legende
BP02 hagen, struiken en heesters beheren

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
beheer hagen en struiken

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen
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Legende
BB47 hakhoutkap

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
hakhoutbeheer

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen
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(Man)3b
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(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a Legende
BM14 1 x jaarlijks maaien
(hooilandbeheer)

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
hooilandbeheer (1x jaarlijks maaien)

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen
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(Pel)1a
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(Mol)3a Legende
BM11 2 x jaarlijks maaien
(hooilandbeheer)

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
hooilandbeheer

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a

(Man)1a

(Gey)4b
(Gey)4b (Gey)4f

(Man)2a
(Man)1b

(Gey)4g

(Kar)2a

(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a Legende
BB44 individuele kap (indien nodig)

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
individuele kap

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen
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Legende
BB33 knotten

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
knotbeheer

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen
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BB33 knotten

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
knotbeheer

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen
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Legende
MQ01 kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld
bos

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
kwaliteitsmeting bos

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a

(Man)1a

(Gey)4b
(Gey)4b (Gey)4f

(Man)2a
(Man)1b

(Gey)4g

(Kar)2a

(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a

Legende
MQ02 kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld
grasland

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
kwaliteitsmeting grasland

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a

(Man)1a

(Gey)4b
(Gey)4b (Gey)4f

(Man)2a
(Man)1b

(Gey)4g

(Kar)2a

(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a Legende
MQ04 kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld
moeras

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
kwaliteitsmeting moeras

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a

(Man)1a

(Gey)4b
(Gey)4b (Gey)4f

(Man)2a
(Man)1b

(Gey)4g

(Kar)2a

(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a

Legende
MQ05 kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld
open water

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
kwaliteitsmeting open water

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a

(Man)1a

(Gey)4b
(Gey)4b (Gey)4f

(Man)2a
(Man)1b

(Gey)4g

(Kar)2a

(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a

Legende
MQ06 kwaliteitsmeting natuurstreefbeeld
ruigten en pioniersvegetaties

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
kwaliteitsmeting ruigte

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a
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(Man)2a
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(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a

Legende
BL01 mestgift

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
mestgift

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a

(Man)1a

(Gey)4b
(Gey)4b (Gey)4f

(Man)2a
(Man)1b

(Gey)4g

(Kar)2a

(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a

Legende
BM70 occasioneel maaien

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
occasioneel maaien

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a
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(Man)3e
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(Gey)2b
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(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a Legende
BK12 herprofileren + BK40 slib- en
kruidruimen

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
poelenbeheer

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a

(Man)1a

(Gey)4b
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(Kar)2a

(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a

Legende
BB50 ringen + BB60 omtrekken (indien
nodig)

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
ringen + omtrekken

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e
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(Bos)1a
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(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a Legende
BM40 meerjaarlijks maaien + BM50
gefaseerd maaibeheer

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
ruigtebeheer

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a

(Man)1a

(Gey)4b
(Gey)4b (Gey)4f

(Man)2a
(Man)1b

(Gey)4g

(Kar)2a

(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a

Legende
MC10 veiligheidscontrole

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
veiligheidscontrole

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a

(Man)1a

(Gey)4b
(Gey)4b (Gey)4f

(Man)2a
(Man)1b

(Gey)4g

(Kar)2a

(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a Legende
BB73 veiligheidskap

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
veiligheidskap

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a
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(Bos)1a
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(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a

Legende
BB73 veiligheidskap

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
veiligheidskap

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b
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(Man)3b
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(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
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(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a

Legende
BB32 vormsnoei

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
vormsnoei

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen



(Ber)1d

(Sch)1a
(Pel)1a

(Mol)3c

(Mol)3b

(Mol)3b

(Mol)4a

(Sch)1b

(Man)3d

(Man)2b

(Man)3f(Man)3a

(Man)3b

(Gan)1a

(Man)3e

(Man)2c

(Bos)1a

(Man)1a

(Gey)4b
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(Man)2a
(Man)1b

(Gey)4g

(Kar)2a

(Ber)2c

(Gey)3a
(Gey)2b

(Ber)2b

(Ber)2a
(Gey)2a

(Gey)1a
(Gey)1a

(Gey)2c

(Gey)2d

(Ber)1e

(Kar)2b

(Bos)4b
(Bos)4a

(Bos)3b

(Man)3c

(Bos)3a

(Pel)1d
(Pel)1e

(Ber)1c
(Ber)1b

(Mol)3a
Legende

BW10 beheer waterpeil en afvoerdynamiek
+ BW30 waterkwaliteitsbeheer + BW40
tijdelijk droogzetten

0 1.000 2.000500 m A3

NBP Gaasbeek, Groenenberg, 
Zuunbeekvallei
Zuunbeekvallei: Beheermaatregelen:
waterbeheer

Schaal:

 Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

Zuunbeekvallei

Bron:

Datum: januari 2020°
1:19.020

Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen


