
 

Natuurbeheerplan Vlierbeekberg 
  

  Pagina 1 van 41 

 

 

 

  

Natuurbeheerplan 

 

Vlierbeekberg 
In opdracht van  

 

Familie Peterbroeck - Delhez 

 

Ontwerpversie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Opgemaakt door Landmax bv 

Koomijnlaan 201 3582 Beringen 

+32 14 26 25 00          info@landmax.be        www.landmax.be 



Natuurbeheerplan Vlierbeekberg 

2 

 

 

Colofon 
  

Titel Natuurbeheerplan ‘Vlierbeekberg’ 
  
Datum 19/03/2021 

Versie Draft  

Opdrachtgever 
 

Familie Peterbroeck-Delhez 
Vlierbeekberg 225 
3090 Overijse 
 

Uitgevoerd door Landmax bv - Part of United Experts 
Koolmijnlaan 201 
3582 Beringen 
  

Auteur 
Medewerkers 
  

Corinne Deffontaine 
Jeroen Truyen 

 

  



Natuurbeheerplan Vlierbeekberg 

3 

 

INHOUDSOPGAVE 

Colofon 2 

Voorbeschouwing ............................................................................................................................................ 7 

1. Verkenning .............................................................................................................................................. 8 

1.1. ALGEMENE BESCHRIJVING ............................................................................................................................. 8 
1.1.1. Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten ................................................................................ 8 
1.1.2. Indiener van het beheerplan ......................................................................................................... 8 
1.1.3. Situering en identificatie van het domein ..................................................................................... 9 

1.1.3.1. Situering van het domein ......................................................................................................................... 9 
1.1.3.2. Bestemming op het gewestplan ............................................................................................................... 9 
1.1.3.3. Ligging in beschermingszones .................................................................................................................. 9 
1.1.3.4. Vastgestelde inventaris Erfgoed ............................................................................................................... 9 
1.1.3.5. Erfgoedobjecten ....................................................................................................................................... 9 
1.1.3.6. Biologische waarderingskaart ................................................................................................................. 10 
1.1.3.7. Actueel habitat ....................................................................................................................................... 10 
1.1.3.8. Abiotiek .................................................................................................................................................. 11 

1.2. BESPREKING VAN DE DRIE FUNCTIES OP HET DOMEIN........................................................................................ 11 
1.2.1. Ecologische functie ...................................................................................................................... 11 

1.2.1.1. Beschrijving huidige toestand/actueel aanwezige natuurwaarden ........................................................ 11 
1.2.1.2. Sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen ............................................................................. 12 
1.2.1.3. Potentie van de plek ............................................................................................................................... 12 
1.2.1.4. Visie eigenaars ........................................................................................................................................ 12 

1.2.2. Economische functie ................................................................................................................... 12 
1.2.2.1. Beschrijving huidige toestand................................................................................................................. 12 
1.2.2.2. Sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen ............................................................................. 13 
1.2.2.3. Potentie van de plek ............................................................................................................................... 13 
1.2.2.4. Visie eigenaars ........................................................................................................................................ 13 

1.2.3. Sociale functie ............................................................................................................................. 13 
1.2.3.1. Beschrijving huidige toestand................................................................................................................. 13 
1.2.3.2. Sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen ............................................................................. 13 
1.2.3.3. Potentie van de plek ............................................................................................................................... 13 
1.2.3.4. Visie eigenaars ........................................................................................................................................ 14 

1.3. GLOBAAL KADER ....................................................................................................................................... 14 
1.3.1. Afbakening globaal kader ........................................................................................................... 14 
1.3.2. Ambitieniveau ............................................................................................................................. 14 
1.3.3. Invulling van de drie functies op het terrein ................................................................................ 14 
1.3.4. Gewenste natuurstreefbeelden ................................................................................................... 15 
Kaart 10: Visie natuurstreefbeelden ............................................................................................................. 15 

1.3.4.1. Visie gewenste natuurstreefbeelden deelnemende percelen ................................................................ 15 
1.3.4.2. Percelen globaal kader ........................................................................................................................... 16 

2. Inventaris ............................................................................................................................................... 18 

2.1. METHODE ............................................................................................................................................... 18 
2.2. ALGEMENE BESCHRIJVING BESTANDEN .......................................................................................................... 18 

2.2.1. Eiken-beukenbossen (bestanden 1, 2, 5, 11; 10,33 ha) ............................................................... 18 
2.2.2. Jonge bossen (bestanden 3 en 4; 1,24 ha) .................................................................................. 19 
2.2.3. (Soortenrijke) permanente graslanden (bestanden 8, 9, 10; 4,35 ha) ........................................ 19 
2.2.4. Park en dreef (bestanden 6 en 12; 1,36 ha) ................................................................................ 19 
2.2.5. Houtkant (bestand 7; 0,19 ha) .................................................................................................... 19 

2.3. DENDROMETRISCHE GEGEVENS ................................................................................................................... 19 
2.3.1. Algemeen beeld .......................................................................................................................... 19 
2.3.2. Bestandstypen ............................................................................................................................. 20 
2.3.3. Mengingsvorm ............................................................................................................................ 20 



Natuurbeheerplan Vlierbeekberg 

4 

 

2.3.4. Bestandsgrondvlak ...................................................................................................................... 20 
2.3.5. Inheems vs. exoot ........................................................................................................................ 20 
2.3.6. Dood hout ................................................................................................................................... 21 

2.4. FLORA EN FAUNA ...................................................................................................................................... 21 
2.4.1. Dataverzameling en – analyse .................................................................................................... 21 
2.4.2. Zeldzame, bedreigde en beschermde soorten............................................................................. 21 

2.4.2.1. Rode-Lijstsoorten ................................................................................................................................... 21 
2.4.2.2. Oud-bosplanten ...................................................................................................................................... 22 
2.4.2.3. Niet-inheemse soorten ........................................................................................................................... 22 

2.5. ACTUALISATIE BWK EN HABITATKAART ......................................................................................................... 23 
2.6. CONCLUSIE NAAR BEHEER ........................................................................................................................... 23 

3. Beheerdoelstellingen ............................................................................................................................. 24 

3.1. BEHEERVISIE ............................................................................................................................................ 24 
3.2. BEHEERDOELSTELLINGEN ............................................................................................................................ 24 

3.2.1. Criteria geïntegreerd natuurbeheer ............................................................................................ 24 
3.2.2. Ecologische doelstellingen op gebiedsniveau ............................................................................. 25 

3.2.2.1. Open plekken/gevarieerde randen......................................................................................................... 25 
3.2.2.2. Invasieve exoten verminderen/verwijderen .......................................................................................... 25 
3.2.2.3. Aandeel dood hout verhogen ................................................................................................................. 25 
3.2.2.4. Behoud van oude bomen ....................................................................................................................... 25 

3.2.3. Ecologische doelstellingen natuurstreefbeelden en doelsoorten ................................................ 26 
3.2.4. Economische beheerdoelstellingen ............................................................................................. 28 

3.2.4.1. Behoud en ontwikkeling economische bosbestanden ........................................................................... 28 
3.2.4.2. Jacht ....................................................................................................................................................... 28 

3.2.5. Beheerdoelen voor de sociale functie ......................................................................................... 28 
3.2.5.1. Toegankelijkheid ..................................................................................................................................... 28 
3.2.5.2. Landschappelijke functie (bestanden 6, 7 en 12) ................................................................................... 28 

4. Beheermaatregelen ............................................................................................................................... 29 

4.1. ALGEMEEN .............................................................................................................................................. 29 
4.2. BEHEERMAATREGELEN VOOR BOSSEN ........................................................................................................... 30 

4.2.1. Kappingen ................................................................................................................................... 30 
4.2.1.1. Algemene beheermethodiek .................................................................................................................. 30 
4.2.1.2. Schoontijd ............................................................................................................................................... 30 
4.2.1.3. Dunningsbeheer gericht op behoud eiken-beukenbossen (9160) .......................................................... 31 
4.2.1.4. Beheer jonge bossen .............................................................................................................................. 31 
4.2.1.5. Hakhoutbeheer ....................................................................................................................................... 31 
4.2.1.6. Veiligheidskappen en onderhoudsbeheer .............................................................................................. 31 

4.2.2. Bosverjonging en –verplegingswerken ....................................................................................... 32 
4.2.2.1. Aanplantingen ........................................................................................................................................ 32 
4.2.2.2. Wildbescherming .................................................................................................................................... 32 
4.2.2.3. Inboeten ................................................................................................................................................. 32 
4.2.2.4. Vrijstellen................................................................................................................................................ 33 
4.2.2.5. Zuiveringen en vormsnoeiwerken .......................................................................................................... 33 
4.2.2.6. Opsleunen .............................................................................................................................................. 33 

4.2.3. Beheermaatregelen in kader van Criteria Geïntegreerd Natuurbeheer...................................... 33 
4.2.3.1. Gevarieerde randen en open plekken .................................................................................................... 33 
4.2.3.2. Exotenbestrijding .................................................................................................................................... 33 
4.2.3.3. Dood hout ............................................................................................................................................... 34 
4.2.3.4. Oude bomen ........................................................................................................................................... 35 

4.2.4. Beheermaatregelen graslanden .................................................................................................. 35 
4.2.4.1. Maaien .................................................................................................................................................... 35 

4.2.5. Richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen.......................................................................... 35 
4.2.6. Beheermaatregelen m.b.t. jacht ................................................................................................. 35 
4.2.7. Beheermaatregelen m.b.t. toegankelijkheid ............................................................................... 35 



Natuurbeheerplan Vlierbeekberg 

5 

 

5. Opvolging .............................................................................................................................................. 36 

5.1. OPVOLGING VAN DE BEHEERDOELSTELLINGEN ................................................................................................. 36 
5.2. OPVOLGING VAN DE BEHEERMAATREGELEN ................................................................................................... 37 

6. Verslag publieke consultatie .................................................................................................................. 38 

7. Referenties ............................................................................................................................................ 38 

8. Bijlagen .................................................................................................................................................. 39 

8.1. RESULTATEN INVENTARISATIE ...................................................................................................................... 39 
8.2. INDICATIEVE BEHEERTABEL .......................................................................................................................... 40 
8.3. KAARTEN ................................................................................................................................................ 41 

 

  



Natuurbeheerplan Vlierbeekberg 

6 

 

Kaarten 
Kaart 1: Situering op topografische kaart 

Kaart 2: Situering op de Orthofoto 

Kaart 3: Gewestplan 

Kaart 4a: Beschermingszones natuur 

Kaart 4b: Beschermingszones erfgoed 

Kaart 5: Biologische waarderingskaart 

Kaart 6: Habitatkaart 

Kaart 7: Bodemkaart 

Kaart 8: Globaal kader 

Kaart 9: differentiatie van de functies 

Kaart 10: visie natuurstreefbeelden 

Kaart 11: update BWK 

Kaart 12: Update Habitat 

Kaart 13: Beheereenheden 

Kaart 14: Gevarieerde randen 

  



Natuurbeheerplan Vlierbeekberg 

7 

 

Voorbeschouwing 
Voorliggend rapport bevat het natuurbeheerplan van Vlierbeekberg gelegen in de gemeente Overijse 
met een totale oppervlakte van ongeveer 18 ha.  
 
Het natuurbeheerplan bevat overeenkomstig het aangepaste natuurdecreet volgende onderdelen: 

1° een beschrijving van de bestaande toestand; 

2° een globaal kader voor de ecologische, de sociale en de economische functie; 

3° de beheerdoelstellingen,  

4° de beheermaatregelen die genomen zullen worden om de beheerdoelstellingen te 

realiseren; 

5° de wijze waarop de realisatie van de beheerdoelstellingen wordt opgevolgd en geëvalueerd.  

In de praktijk zal onderscheid gemaakt worden tussen de hieronder weergegeven deelluiken van het 

beheerplan (cfr. Bijlage 1 van het ontwerp BVR inzake beheerplannen en reservaten): 

Deel 1: Verkenning. Hierin worden een algemene beschrijving en een globaal kader voor de 

ecologische, de sociale en de economische functie weergegeven. 

Deel 2: Inventaris. Hierin wordt een meer gedetailleerde beschrijving van de bestaande 

toestand weergegeven. 

Deel 3: Doelstellingen. Hierin worden de beheerdoelstellingen weergegeven. 

Deel 4: Beheermaatregelen. Hierin worden beheermaatregelen die genomen zullen worden 

om de beheerdoelstellingen te realiseren weergegeven. 

Deel 5: Opvolging. Hierin wordt de wijze waarop de realisatie van de beheerdoelstellingen zal 

worden opgevolgd en geëvalueerd weergegeven. 

In tegenstelling met de vroegere werkwijze bij de opmaak van een (bos)beheerplan, wordt er eerst 

gestart met een verkenningsfase waarin de krijtlijnen van de visie op het beheer van het gebied 

worden uitgewerkt (=deel 1). Pas daarna wordt de beschrijving van het terrein (=deel 2) en de overige 

delen opgestart. 

Het ontwerp-natuurbeheerplan wordt voor consultatie ter inzage gelegd in het kantoor van het 

Agentschap voor Natuur en Bos, VAC Vlaams-Brabant (Diestsepoort, 3000 Leuven ). De aankondiging 

van de consultatie over het ontwerp van het natuurbeheerplan zal binnen de 30 dagen bekend 

gemaakt worden door aanplakking op een duidelijk zichtbare manier langs een of meer 

toegangswegen naar het terrein.   
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1. Verkenning 

1.1. Algemene beschrijving 

1.1.1. Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 
De deelnemende eigendommen zijn privaat terrein in eigendom van volgende eigenaar: 

- Emmanuel Peterbroeck en Delphine Delhez 
Vlierbeekberg 225 

3090 Overijse 

 
In onderstaande tabel worden de kadastrale percelen aangegeven die deel uitmaken van het 
beheerplan. 
 

Gemeente Afd. Sectie Kadastrale 
nummer 

Kadastrale oppervlakte (ha) Opp onder NBP 

Overijse 
 

1 M 707 10,42 10,02 

1 M 710A 5,61 2,21 

1 M 711A 1,07 0,12 

1 M 702A 3,26 3,20 

1 M 709 0,21 0,21 

1 M 708A 0,28 0,28 

1 M 704 0,03 0,03 

1 M 703 1,43 0,93 

1 M 701 0,38 0,38 

1 M 706 0,12 0,12 

TOTAAL     17,5 ha 

 

1.1.2. Indiener van het beheerplan 
 
Het natuurbeheerplan wordt opgesteld door:  
Landmax bv 
Zaakvoerder: Jeroen Truyen 
Koolmijnlaan 201 
3582 Beringen 
info@landmax.be  
014/78 07 42 
Ondernemingsnummer: BE 0834.076.373 

  

mailto:info@landmax.be
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1.1.3. Situering en identificatie van het domein 

1.1.3.1. Situering van het domein   
Kaart 1: Situering op topografische kaart 
Kaart 2: Situering op orthofoto 
 
Het domein is gelegen in Overijse, ten noordwesten van de dorpskern en is gelegen langs de E411. Het 
bos ligt ten oosten en ten zuiden van boscomplex Zoniënwoud. Het huis, de private tuin en de 
paardenweilanden zijn niet opgenomen in dit beheerplan. 
 

1.1.3.2. Bestemming op het gewestplan 
Kaart 3: Situering op Gewestplan 
 
Het gebied is volledig ingekleurd als “natuurgebieden” (code 0701) op het gewestplan.  

1.1.3.3. Ligging in beschermingszones 
Kaart 4: Beschermingszones natuur 
 

1.1.3.3.1. Natura 2000 en VEN-gebied 
Het gebied is niet gelegen in Natura 2000-gebied, noch VEN-gebied.  
 

1.1.3.3.2. Beschermd Onroerend Erfgoed 
Het domein bevat geen beschermde erfgoedelementen.  
  

1.1.3.4. Vastgestelde inventaris Erfgoed 
 
Het domein bevat geen erfgoedelementen opgenomen in de vastgestelde inventaris erfgoed.  
 

1.1.3.5. Erfgoedobjecten 
 
Het domein bevat geen andere erfgoedobjecten.  
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1.1.3.6. Biologische waarderingskaart 
Kaart 5: Biologische waarderingskaart (versie 2) 
 
Volgens de biologische waarderingskaart bestaat het domein voornamelijk (7 ha) uit zeer waardevolle 
eiken-beuken en beukenbossen (hoofdcode qs en fs). Daarbij is het gebied rond het villagedeelte (3,7 
ha) aangeduid als een ‘complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen’ tussen 
kasteelpark en eiken-beukenbossen. De dreef bestaande uit paardenkastanje tussen straat en villa is 
aangeduid als biologisch waardevol element. De andere percelen (graslanden, deel van de akker en 
het voormalig fijnsparrenbos (pms) dat ondertussen werd gekapt en heraangeplant) zijn minder 
waardevol. De verschillende waardevolle tot zeer waardevolle elementen die aanwezig zijn op de 
percelen worden weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 1: Biologische waardering (BWK versie 2) 

Biologische 
waardering* 

Code Omschrijving 

Zw  Qs+bet+pop Eiken-beukenbos met berk en populier 

Qs+bet Eiken-beukenbos met berk 

fs Zuur beukenbos 

w-zw  Kpk+qs Kasteelpark met elementen van eiken-beukenbos 

w kbae Bomenrij bestaande uit paardenkastanje 

mw hp Soortenarm permanent grasland 

Hx  Zeer soortenarm, ingezaaid grasland 

bl Akker op lemige ondergrond 

*Zw = Biologisch zeer waardevol 
  W-zw = complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 
  W = biologisch waardevol 
  Mw= minder waardevol 
 

1.1.3.7. Actueel habitat 
Kaart 6: Habitatkaart (versie 2016) 
 
Momenteel bestaat het domein volgens de habitatkaart voor 40% uit effectief habitatwaardig bos 
(eiken-beukenbossen, habitatcode 9120). En daarnaast bevat 22% van de oppervlakte een gedeeltelijk 
ontwikkeld habitat 9120. Dit komt neer op 62% in totaal dat minstens een grote potentie heeft tot 
ontwikkeling van eiken-beukenhabitat.  
 
 
Tabel 2: Europese habitattypes (habitatkaart, 2016). 

Habitattype/ 
RBB 

Omschrijving Opp. (ha) Opp.(%) 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 
soms ook Taxus in de ondergroei 
 

6,8 40% 

9120_gedeel
telijk 

Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 
soms ook Taxus in de ondergroei 
 

3,8 22% 

Totaal 10,6 62% 
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1.1.3.8. Abiotiek 
Kaart 7: Bodemkaart 
 

1.1.3.8.1. Topografie en Bodem 
Het domein is gelegen in een reliëfrijk gebied (“Vlierbeekberg”) bestaande uit voornamelijk droge 
leembodems (85%). Daarnaast bestaat 7% van het domein uit droge zandgronden, 5% uit leem-
complexen en 2,5% uit vochtige zware klei. 
 

1.1.3.8.2. Water  
Hoewel er in het gebied geen beken voorkomen, stroomt het water af richting een beek in het zuiden 
die vrijwel meteen ter hoogte van het gehucht Vlierbeek in de Ijse uitmondt.  
De laagste delen van het domein zijn dan ook gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.  

1.2. Bespreking van de drie functies op het domein 
In dit hoofdstuk wordt een oplijsting gegeven van de gekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en 
bedreigingen voor de ecologische, de economische en de sociale functie. Hierin worden volgende 
aspecten verwerkt: 

• 1° de huidige toestand; 

• 2° de van toepassing zijnde beschermingsstatuten en de gevolgen hiervan voor het beheer van 
het terrein in relatie met de omgeving; 

• 3° de potenties van het terrein; 

• 4° de visie van de beheerder(s). 

1.2.1. Ecologische functie 

1.2.1.1. Beschrijving huidige toestand/actueel aanwezige natuurwaarden 
 
Het bosgedeelte van het domein bevat zonder meer de grootste ecologische waarde. De bossen 

wisselen af tussen de typische “kathedraalbossen” met beuk zonder onderetage zoals deze voorkomen 

in de Brabantse wouden (type 9120) en meer gemengde eikenbestanden met groot aandeel soorten. 

Hoewel deze laatste op de habitatkaart ook aangeduid worden als habitat 9120 (zure eiken-

beukenbossen), geeft het groot aandeel soorten in alle vegetatielagen eerder een overgangstype aan 

naar het 9160-habitat (eiken-beukenbossen zonder wilde hyacint). Rond de villa hebben de bossen 

eerder een parkaspect met graslanden tussen de bomengroepen. 

Verder is het voormalige fijnsparbestand in 2019-2020 gekapt geweest wegens letterzetterinfectie en 

worden/zijn deze heraangeplant met een menging beuk-eik in het noorden en naaldsoorten in het 

zuiden. Een paar grauwe abelen werden eveneens aangeplant om het bosklimaat sneller te kunnen 

herstellen en de kwetsbare beuken zo beter te kunnen beschermen tegen zonnebrand. 

De graslanden hebben op dit moment eerder een beperkte waarde met een groot aandeel glanzende 

grassen en weinig kruiden; in het zuiden is het grasland tussen de bossen sterk verruigd.  

De houtkant in het weiland en de toegangsdreef tussen straat en villa hebben eerder een beperkte 

ecologische waarde, maar fungeren wel als klein landschapselement en vormen dus zo een verbindend 

element in de open ruimte. 
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In het algemeen zijn dergelijke domeinen zeer belangrijk als groene stapsteen voor talrijke soorten 

naar en tussen de Brabantse wouden (met name door de nabijheid van het Zoniënwoud).  

1.2.1.2. Sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen 
De sterktes van het domein op ecologisch vlak zijn deze (bijna) habitatwaardige eiken-beukenbossen 
met of zonder onderetage (9120-9160) waarbij een gedeelte een grote soortendiversiteit met veel 
elementen van het 9160-habitat. Het bos in zijn geheel is structuurrijk met aanwezigheid van 
bosclusters met verschillende leeftijdscategorieën waaronder oude beuken met een gemiddelde 
omtrek van 210 cm., oudere zoete kersen en tamme kastanje. De kruidlaag is echter op vele plaatsen 
nog te monotoon (dominantie braam) om te kunnen spreken van een goed ontwikkeld habitat. De 
potentie is er echter wel gezien de struiklaag qua soortendiversiteit zeer goed is en ook een paar oude 
bosplanten zoals gevlekte aronskelk zijn waargenomen in de kruidlaag. 
 
Het landschap in dit domein is zeer divers met afwisseling van open en gesloten landschapstypes en 
de aanwezigheid van een aantal kleine landschapselementen zoals de toegangsdreef, een paar 
houtkanten en hagen en solitaire bomen.  
 
De zwaktes worden voornamelijk bepaald door een paar kleine elementen zoals de aanwezigheid van 
invasieve exoten (Amerikaanse eik en vogelkers), zij het in zeer kleine hoeveelheden. Een paar andere 
“ongewenste”, maar niet-invasieve exoten zoals tamme kastanje zijn eveneens aanwezig. Deze bomen 
bezitten echter reeds een bepaalde ouderdom en betekenen dus ook een sterkte voor het bosdomein. 
Een zwakte/bedreiging kan tevens gevonden worden in de ziekteverschijnselen van een paar essen 
(essentaksterfte).  
De nieuwe aanplant betekent tijdelijk een zwakte naar de omliggende oude beuken die nu meer kans 
hebben op zonnebrand. Dit wordt echter getracht verholpen te worden door de aanplant van 
snelgroeiende soorten in de bosrand.  
 

1.2.1.3. Potentie van de plek 
De bossen bezitten, zoals eerder vermeld, een grote potentie tot ontwikkeling naar 9120-habitat (zuur 
eikenbeukenbos) of naar 9160 (eikenbeukenbos zonder wilde hyacint) daar waar de soortendiversiteit 
in boom- en struiklaag op dit moment het grootste is.  
 
Het grasland bevat op dit moment nog een vrij groot aandeel glanzende grassoorten en weinig 
kruidachtigen, maar de aanwezigheid van een aantal grassoorten wijzen op een grote potentie naar 
soortenrijke graslanden.  
 

1.2.1.4. Visie eigenaars 

De ecologische functie is belangrijk voor de eigenaars en zij zijn vragende partij om de ecologische 
waarden van het domein te behouden en te verhogen conform de criteria duurzaam natuurbeheer. 

Verder wensen zij een landschappelijk mooi en weerbaar bos te verkrijgen met voldoende aandacht 
voor menging van standplaatsgeschikte soorten. 

1.2.2. Economische functie 

1.2.2.1. Beschrijving huidige toestand 
Tot voor kort was het grootste economische element, de aanwezigheid van een fijnsparrenbos in het 
bosgedeelte. Deze heeft, zoals de meeste fijnsparrenbossen, de letterzetterepidemie niet overleefd.  
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Deze werd gekapt en wordt in het volgende plantseizoen herplant. De ene helft wordt beplant met 
een mening van eik en beuk en de andere helft met naaldhoutsoorten zoals o.a. douglas.  
Verder bezitten de bossen een groot aandeel loofbomen met een economische waarde en verspreid 
een paar grove dennen. 
Verder worden de graslanden gehooid door de boer.  

1.2.2.2. Sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen 
De sterktes van de economische functie worden gevonden in de jonge aanplant naaldhout, het 
verspreid aandeel economisch waardevolle bomen (inclusief verjonging) en de gehooide graslanden 
die een zekere economische waarde opleveren. Bij verdere omvorming naar soortenrijke graslanden 
zal deze laatste echter steeds minder interessant zijn op economisch vlak om de productiviteit van 
dergelijke graslanden sterk daalt naarmate er meer soorten inkomen. 
 
De grootste zwakte is wellicht het sterk variërend reliëf in het domein en de leembodem. Deze maken 
exploitaties lastiger met veel kans op erosie. Ook worden extreme weersomstandigheden harder 
waargenomen op de toppen en depressies van de hellingen. 
Grote kaalkappen zijn sowieso niet aangewezen in dit domein doordat beuk bij plotse lichtblootstelling 
last kan ondervinden van zonnebrand.   
Ook de essentaksterfte kan nefast zijn en een bedreiging vormen voor de economische functie. 
 

1.2.2.3. Potentie van de plek 
Het groot aandeel verjonging van loofsoorten (en naaldsoorten in de aanplant) is de grootste potentie 
van dit domein. 

1.2.2.4. Visie eigenaars 
De eigenaars wensen verder in te zetten op de optimalisatie van de economische functie onder de 
vorm van een duurzame houtoogst, maar zonder een negatieve impact te genereren op de ecologische 
functie.  

1.2.3. Sociale functie 

1.2.3.1. Beschrijving huidige toestand 
Het domein bezit dankzij de afwisseling tussen open en gesloten landschapstypes sowieso een 
landschappelijk hoge waarde en vormt een groen element dichtbij een vrij verstedelijkte kern.  
 
Er zijn geen buurtwegen aanwezig op het domein en het is dan ook niet publiek toegankelijk. 
Wel worden er frequent jeugdbewegingsgroepen uitgenodigd om er korte kampen te mogen 
organiseren (zonder negatieve impact op ecologisch vlak).  
 

1.2.3.2. Sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen 
Zoals hierboven aangehaald is het domein niet publiek toegankelijk, maar nodigen de eigenaars 
frequent een jeugdbewegingsgroep uit om er kleine scoutskampen te organiseren.  

1.2.3.3. Potentie van de plek 
/ 



Natuurbeheerplan Vlierbeekberg 

14 

 

1.2.3.4. Visie eigenaars 
De eigenaars wensen het domein publiek ontoegankelijk te houden behalve na expliciete toestemming 
door de eigenaars; bijvoorbeeld in het kader van het toelaten van kleine scoutskampen (zonder 
negatieve impact te genereren op de andere functies).  

1.3. Globaal kader 
Het globaal kader beschrijft op hoofdlijnen de volgende aspecten: 

• 1° de invulling van de drie functies van het terrein en de differentiatie ervan over het terrein; 

• 2° de gewenste natuurstreefbeelden en/of doelen voor soorten die men op lange termijn voor 
het terrein wil bereiken. Hierbij gebeurt een toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen 
en, indien van toepassing, aan het managementplan Natura 2000, vermeld in artikel 48 van 
het decreet, het natuurrichtplan, het soortenbeschermingsprogramma en een beheerregeling, 
zoals vermeld in artikel 28 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009;  

• 3° het ambitieniveau voor de realisatie van de beheerdoelstellingen van de ecologische functie 
(type één, type twee, type drie of type vier) en het voornemen voor het terrein of een gedeelte 
ervan de erkenning als natuurreservaat aan te vragen; 

• 4° de doelstellingen in het kader van het beschermingsstatuut overeenkomstig het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 

1.3.1. Afbakening globaal kader 
Kaart 8: Globaal kader  
 
Het globaal kader wordt opgesteld voor een ruimer gebied dan de effectief ingebrachte percelen. Het 
globaal kader zal ook de naburige bospercelen bevatten die in privé-eigendom zijn zodat het 
beheerplan in de toekomst eventueel kan uitgebreid worden voor de volledige boskern van de 
Vlierbeekberg.  
 

1.3.2. Ambitieniveau 
Het natuurdecreet onderscheidt vier types natuurbeheerplannen, afhankelijk van het ambitieniveau 
voor de ecologische functie: 

• Type 1: behoud van de aanwezige natuurkwaliteit 

• Type 2: hogere natuurkwaliteit waar over ten minste een vierde van de oppervlakte van het 
terrein het realiseren van een natuurstreefbeeld tot doel wordt gesteld 

• Type 3: hoogste natuurkwaliteit waar over de gehele oppervlakte één of meerdere 
natuurstreefbeelden tot doel worden gesteld 

• Type 4: natuurreservaat waar eveneens over de gehele oppervlakte één of meerdere 
natuurstreefbeelden tot doel worden gesteld, maar waar ook een erfdienstbaarheid op het 
terrein wordt gevestigd voor langdurig beheer van het terrein als natuurreservaat. 

Het natuurbeheerplan geldt, overeenkomstig de nieuwe regelgeving, voor een periode van 24 jaar. 
Het voorstel van het ambitieniveau voor het terrein is een type 2 natuurbeheerplan oftewel 25% van 
de oppervlakte zal een ecologisch natuurdoel meekrijgen. 

1.3.3. Invulling van de drie functies op het terrein 
Kaart 9: differentiatie functies 
Ecologische functie 
Deelnemende percelen: 
De ecologische functie zal zich voornamelijk bevinden in de bossen (habitat 9120-9160) en op enkele 

graslanden (hp*). De houtkanten hebben eveneens een ecologische waarde voor leefgebieden van 

soorten.  
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Globaal kader: 

Er zal steeds op min 25% van de oppervlakte gestreefd worden naar de realisatie van een 

natuurstreefbeeld of een doel voor leefgebieden van soorten.  

Economische functie 
Deelnemende percelen:  
De economische functie zal prioritair zijn in het aan te planten/pas aangeplante naaldhoutbos. De 
algemene criteria geïntegreerd natuurbeheer blijven er gelden. 
 
Globaal kader:  
Op maximum 75% van de oppervlakte kan een sociale of productiefunctie worden vastgelegd. De 
algemene criteria geïntegreerd natuurbeheer blijven er gelden. 
 

Sociaal-landschappelijke functie 
Deelnemende percelen: 
Het bestand rond de villa heeft een eerder parkaspect en ook de toegangsdreef heeft voornamelijk 

een landschappelijke functie. 

Verder zullen er nog steeds korte scoutskampjes en andere zeer kleinschalige evenementen kunnen 

worden georganiseerd wanneer zij geen negatieve impact hebben op de andere functies. 

Globaal kader: 
Op maximum 75% van de oppervlakte kan een sociale of productiefunctie worden vastgelegd. 
Eventuele publiek toegankelijke buurtwegen worden opengehouden. Verder zal er steeds aan de 
minimale toegankelijkheid worden voldaan. 
 

1.3.4. Gewenste natuurstreefbeelden  
Kaart 10: Visie natuurstreefbeelden 

1.3.4.1. Visie gewenste natuurstreefbeelden deelnemende percelen 
 
Habitats: 
 
- habitat 9120: zure eikenbeukenbossen  
- habitat 9160: eiken-beukenbossen zonder wilde hyacint 
- biotoop hp*: soortenrijke permanente graslanden 
 
Reeds nu zijn drie bosbestanden aangeduid als gedeeltelijk of volledig Europees habitat 9120 (zure 
eiken-beukenbossen) volgens de habitatkaart. Hierbij worden de zuidelijke bosbestanden aangeduid 
als volledig habitat en de noordelijke bosbestanden als gedeeltelijk habitat.  
In realiteit blijken de bossen met dominantie van eik eerder elementen te bevatten van het 9160-
habitat (eikenbeukenbossen zonder wilde hyacint) zoals een hoge soortendiversiteit met enkele 
typische sleutelsoorten in de boom- en struiklaag. 
Alle bossen blijken wel nog in een matige staat van instandhouding voor te komen door de monotone 
kruidlaag die voornamelijk gedomineerd wordt door braam.  
Een deel van het vorige fijnsparrenbos zal na de aanplant van eik en beuk kunnen evolueren naar 9120-
habitat.  
Ten zuiden van één van de eikenbossen, ligt een grasland dat zal worden opengehouden als open plek 
binnen bos.  
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De graslanden bezitten op dit moment een vrij hoog aandeel glanzende grassen (vooral het grootste 
grasland in het noorden). De twee andere graslanden zijn al iets soortenrijker wat aantoont dat er 
potentie is, maar de kruidendiversiteit is nog te laag om te kunnen spreken van een goed ontwikkeld 
soortenrijk grasland (hp*). Er zal dan ook op termijn worden gestreefd naar dit biotoop hp*. 
 
 
Leefgebied soorten: 
 
 
- ecoprofiel 8: dieren van lichtrijke bossen, mozaïeklandschappen, bosranden en zomen 
-ecoprofiel 9: dieren van structuurrijke, gesloten bossen 
 
Gezien het domein een vrij kleinschalig landschap omvat met naast bossen ook open landschapstypes 
die omgeven en doorweven zijn met kleine landschapselementen (solitaire bomen en inheemse 
houtkant en haag/heg), zijn er ook grote potenties voor leefgebieden van soorten, ecoprofielen 2 en 
8.  
Een greep uit de soorten die onlangs in de omgeving zijn gespot: geelgors, roodborsttapuit, steenuil, 
graspieper, grasmus, haas, tal van vleermuizen, gekraagde roodstaart, goudvink, oranje zandoogje, 
keizersmantel, hazelworm, gouden tor. Zelfs eikelmuis werd tot een 15 jaar geleden regelmatig gezien 
in de grote omgeving. 
Gezien de nabijheid van het Zoniënwoud, dient ook de frequente waarneming van vliegend hert in de 
omgeving aangehaald te worden.  
Deze waarnemingen tonen duidelijk aan de kleine landschapselementen zoals de houtkanten en 
solitaire bomen van belang kunnen zijn voor deze typische ecoprofielen 2 en 8. 
 
Uiteraard zijn er ook tal van typische bossoorten van ecoprofiel 9 die in dit gebied (kunnen) leven en 
onlangs in het domein of in de buurt zijn gesignaleerd geweest zoals middelste bonte specht, zwarte 
specht, havik, wespendief, bosuil, houtsnip.  
 
 
Op deze manier wordt er 86% van het domein ondergebracht als natuurstreefbeeld. 
 

Habitatcode Omschrijving Oppervlakte (ha) Percentage (%) 

9120  Atlantische zuurminnende 
beukenbossen met Ilex en soms ook 
Taxus in de ondergroei 
 

1,6 9,4 

9160  Essen-eikenbossen zonder wilde hyacint 9,21 52,71 

Hp* Soortenrijk permanent grasland 4,35 24,9 

Totaal 15,20 ha 87 % 

 
 

1.3.4.2. Percelen globaal kader 
 
Voor de percelen die op dit moment niet effectief zullen deelnemen aan het beheerplan, maar wel in 
het globaal kader worden opgenomen dient er nog geen sluitend en concreet natuurstreefbeeld te 
worden aangeduid. Wel dient er te worden vastgelegd welke landschapstypes er zullen beoogd 
worden waarbij er gekozen kan worden tussen open landschapstypes (water, heide, graslanden etc.), 
gesloten landschapstypes (bos) of halfopen landschapstype (combinatie van de twee). 
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In dit globaal kader blijven de bossen als gesloten landschapstype bewaard (bos). De weilanden/akkers 
worden behouden als open landschapstype. 
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2. Inventaris 

2.1. Methode 
Kaart 11: actualisatie BWK-kaart 
Kaart 12: actualisatie habitatkaart 
 
Allereerst werden op het terrein beheereenheden afgebakend. Een beheereenheid is de kleinste 
eenheid van beheer, die overeenkomt met een onderdeel van het natuurterrein dat om ecologische 
of beheerstechnische redenen als een aparte eenheid van beheer wordt beschouwd.  
 
Per beheereenheid werd een standaardfiche ingevuld om de actuele toestand te bepalen en om de 
biologische waarderingskaart en habitatkaart te actualiseren (zie excelformaat in bijlage). In de 
verdere paragrafen worden de gegevens van de standaardfiches verwerkt en samengevat besproken. 
Volgens de nieuwe wetgeving van de natuurbeheerplannen zijn bosbouwkundige opnamen geen 
vereiste. Daarom wordt, i.p.v. een uitgebreid overzicht van stamtallen, grondvlakken en volumes per 
soort (klassieke bosbeheerplannen), slechts een kort overzicht gegeven van de aanwezige soorten in 
de verschillende boslagen, en dit voor de verschillende beheereenheden. Het resultaat van de 
inventarisatie en de fiches worden weergegeven in bijlage 6.1. 
 
Bij percelen met een actueel habitat werd eveneens een kwaliteitsfiche ingevuld om de staat van 
instandhouding na te gaan. Deze beoordelingsfiche is opgebouwd op basis van 3 criteria met name, 
kenmerkende soorten voor kwaliteitsbepaling, structuurkenmerken en verstoringsindicatoren.  
 

2.2. Algemene beschrijving bestanden 
Kaart 13: bestandsindeling 

2.2.1. Eiken-beukenbossen (bestanden 1, 2, 5, 11; 10,33 ha) 
 
Het grootste aandeel van de bossen betreft eiken-beukenbossen waarbij bestanden 1 en 5 
gedomineerd wordt door eik en berk (ongeveer een kwart bedekkend) met een groot aandeel andere 
loofsoorten zoals gewone es, gewone esdoorn, zwarte els en zoete kers (neigend naar habitat 9160).  
In de struik- en kruidlaag vinden we jonge varianten terug van dezelfde soorten inclusief wilde 
lijsterbes, hulst, hazelaar, eenstijlige meidoorn en gewone vlier. Enkele exoten zoals Amerikaanse eik 
en tamme kastanje (enkel in boomlaag) en Amerikaanse vogelkers (enkel in struik- en kruidlaag) komen 
zeer beperkt voor. In bestand 5 komt een groep grove den voor. 
Hoewel de boom- en struiksoorten zeer divers zijn, is de kruidlaag verder beperkt en bestaat ze 
voornamelijk uit braam. Wilde kamperfoelie, brede stekelvaren en een zeer sporadisch individu 
gevlekte aronskelk zijn veel minder courant, maar tonen wel aan dat het bos een zekere potentie bezit 
tot 9160-habitat.  
Bestand 11 is een verruigd grasland dat voor meer dan 75% omgeven wordt door bos en dan ook kan 
aanzien worden als open plek binnen bos. Het verruigd grasland wordt op dit moment begroeid door 
gestreepte witbol, kruipende boterbloem, brandnetel, akkerdistel, berenklauw en kleefkruid. 
 
Bestand 2 is dan weer eerder de zure beukenvariant (neigend naar 9120) met dominantie van beuk 
(210 cm omtrek) als “kathedraalbos” met zeer weinig tot ontbrekende onder- en kruidetage. In de 
struiklaag zien we enkel af en toe hulst, taxus en Amerikaanse vogelkers. De kruidlaag is volledige 
ontbrekend.  



Natuurbeheerplan Vlierbeekberg 

19 

 

2.2.2. Jonge bossen (bestanden 3 en 4; 1,24 ha) 
Twee bestanden die voorheen beplant waren met fijnspar, zijn tijdens de inventarisatie gekapt en 
heraangeplant wegens letterzetterepidemie. De helft van dit voormalige fijnsparbestand werd beplant 
met een combinatie van beuk en zomereik (met ratelpopulier rondom rond om de volwassen beuken 
te beschermen tegen zonnebrand). De andere helft werd aangeplant met exotisch naaldhout (douglas 
en den).  

2.2.3. (Soortenrijke) permanente graslanden (bestanden 8, 9, 10; 4,35 ha) 
 
Ten oosten, noordoosten en zuiden van de villa zijn de percelen open. Een deel hiervan is weiland en 
wordt niet opgenomen in het beheerplan. De andere zijn voormalige graslanden. De graslanden 
werden in de voorgaande bwk-kartering opgenomen als hx en hp. Tijdens de inventarisatie bleek dat 
het perceel hx (ten noordoosten) inderdaad het minst soortenrijk was. Het aandeel glanzende grassen 
is vrij hoog maar we merken ook al aanwezigheid van reukgras en rosse vossenstaart op waardoor het 
grasland zich in grasland fase 1 à 2 bevindt. 
De andere graslanden (gekarteerd als hp) ten oosten en zuiden van de villa bezitten al minder 
glanzende grassen met dominantie van gestreepte witbol, reukgras en glanshaver. Het aandeel kruiden 
is echter zeer beperkt en bestaat uit kruipende boterbloem, akkerdistel en een beetje berenklauw. 
Door de hogere dominantie van glanshaver en reukgras, zijn deze graslanden in fase 2, maar dient 
voornamelijk het aandeel kruiden fel te stijgen om een grotere ecologische waarde te kunnen bezitten 
op termijn.  
 

2.2.4. Park en dreef (bestanden 6 en 12; 1,36 ha) 
 
Rond de villa wordt het landschap gekenmerkt door een menging van bomengroepen en (bos)gazon 
dat frequent gemaaid wordt. Verder is er ook sierbeplanting en een siertuin aanwezig. De garage en 
kippenhok werden niet opgenomen in de perimeter. 
De bomengroepen bestaan uit zwarte den, ruwe berk, gewone es, grove den, zomereik, zoete kers, 
beuk, fijnspar, paardenkastanje, robinia (met maretak) en grotere exemplaren taxus, laurierkers en 
hulst. Er is eveneens een meidoornhaag aanwezig.  
 
De toegangsdreef die de villa en de straat “Vlierbeekberg” verbindt bestaat voornamelijk uit witte 
paardenkastanje met af en toe enkele exemplaren tamme kastanje en vormt een mooi landschappelijk 
element in de openheid van de graslanden.  
 

2.2.5. Houtkant (bestand 7; 0,19 ha) 
Een aantal houtkanten zijn aanwezig in het open gebied als grens tussen grasland en weiland of als 
schaduwplek midden in het weiland. De houtkanten bestaan uit houtige soorten zoals es, Amerikaanse 
vogelkers, gewone vlier, fijnspar. 

2.3. Dendrometrische gegevens 

2.3.1. Algemeen beeld 
Het domein bestaat voor 63% uit bosbestanden (exclusief park) oftewel 11 ha volgens het GIS-
planimetrage. 
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2.3.2. Bestandstypen 
Voor de beschrijving van het bestandstype wordt onderscheid gemaakt tussen: 
 

- Loofhout: <20% bijmenging van naaldhout 
- Naaldhout: <20% loofhout 
- Gemengd: bijmenging tussen 20 en 50% 

 
Gezien het bestand fijnspar op moment van inventarisatie net gekapt was en slechts voor +-  de helft 
terug zal aangeplant worden met naaldhout, zal het merendeel van de bosbestanden uit gemengd 
loofhout bestaan (94%). De meest voorkomende soorten zijn hierbij ruwe berk, zomereik en beuk.  
 
 

Bestandstype Opp. (ha) Opp. (%) 

Loofhout 10,29 94% 

Naaldhout 0,72 6% 

 
 
Uit de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer valt het belang van gemengde, gevarieerde bestanden 
af te leiden. Uiteraard worden ook inheemse bestanden hoog aangeschreven. Door het hoge aandeel 
loofbos zal, eens de nieuwe aanplantingen op gang zijn, zeker voldaan worden aan dit criterium.  

2.3.3. Mengingsvorm 
De mengingsvorm volgt uit de ruimtelijke positie van verschillende boomsoorten t.o.v. elkaar. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 

- Stamsgewijs: verschillende soorten op oppervlakte van < 0,5 ha 
- Groepsgewijs: verschillende boomsoorten over oppervlakte tussen 0,5 are en 50 are 
- Homogeen: één enkele boomsoort 
- Homogene bovenetage en gemengde onderetage 

 
 

Mengingsvorm Opp. (ha) Opp. (%) 

Groepsgewijs 1,24 11 

Stamsgewijs 8,65 78 

Homogeen met beperkte onderetage 1,12 10 

 
 
Na de aanplantingen, zal het grootste aandeel van de bossen een stamsgewijze menging bezitten 
(78%), terwijl de aanplantingen groepsgewijs zullen worden aangeplant. Enkel het beukenbestand 
bezit een homogene menging gezien beuk als enige boomsoort voorkomt; ook de onderetage is er 
beperkt tot afwezig.  

2.3.4. Bestandsgrondvlak 
Enkel in de volwassen bestanden werden grondvlakken opgemeten en deze variëren tussen de 22 en 
44 m²/ha. Het hoge grondvlak is gelegen in de beukenbossen waar de beuken zowel dik als dicht op 
elkaar zijn aangeplant.  

2.3.5. Inheems vs. exoot 
De indeling van de bestanden naargelang het voorkomen van exoten werd doorgevoerd op basis van 
de boomlaag en gebeurt als volgt: 
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- Inheems: inheemse boomsoorten >= 90% van het grondvlak 
- Exoot: inheemse boomsoorten < 30% van het grondvlak 
- Gemengd: overige 

 
In dit domein volgt het aandeel uitheems-inheems die van het aandeel loof- en naaldhout gezien alle 
loofbestanden inheems zijn en de naaldhoutbestanden uitheems.  
 

Inheems-
uitheems 

Opp. 
(ha) 

Opp. (%) 

uitheems 0,72 6 

Inheems 10,29 94 

 
 
In het kader van de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer kan worden vastgesteld dat inheemse 
bestanden ongeveer 94% van de totale oppervlakte bos innemen en slechts 6% uitheems.  

2.3.6. Dood hout 
Uit de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer én de beoordelingscriteria voor het bepalen van de 
lokale staat van instandhouding (enkel bij habitatwaardig bos) is af te leiden hoe belangrijk de 
aanwezigheid van dood hout in een bos is. In de standaardfiches wordt dan ook per beheereenheid 
opgenomen wat het aandeel (dik) dood hout is. Hierbij wordt het minimum percentage van het totale 
bestandvolume dat moet bestaan uit dood hout vastgelegd op 4% (staand, liggend, spreiding in alle 
omtrekklassen >30cm).  
 
Er kan geconcludeerd worden dat in de meeste bestanden er voldoende dood hout aanwezig is (4 % - 
10 %). Het dood hout bestaat hier voornamelijk uit kroonhout en restanten van dunningen, maar ook 
enkele dikkere dode exemplaren (op stam) zijn waargenomen (met 1-2 stuks). Uiteraard zal er in de 
nieuwe aanplantingen nog onvoldoende dood hout aanwezig zijn gezien al het letterzetterhout diende 
afgevoerd te worden.  

2.4. Flora en fauna 

2.4.1. Dataverzameling en – analyse 
Er werd geen specifieke inventaris gemaakt van planten noch dieren, maar alle soorten die werden 
opgemerkt tijdens het invullen van de standaard- en kwaliteitsfiches, werden opgenomen in de lijst.  
De flora- en faunalijst zijn terug te vinden als bijlage met aanduiding van de Latijnse naam en categorie 
volgens de Vlaamse Rode lijst. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de inventarisatie plaatsvond in 
het najaar waardoor er geen insecten werden waargenomen tijdens de inventarisatie.  

2.4.2. Zeldzame, bedreigde en beschermde soorten 

2.4.2.1. Rode-Lijstsoorten 
Volgende Rode-lijstsoorten werden opgemerkt tijdens de inventarisatie. 
 
Tabel 3: Rode-lijstsoorten 

Nederlandse naam 
wetenschappelijke 
naam 

rode lijst 

wintereik Quercus petraea Bijna in gevaar 
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staartmees Aegithalos caudatus Kwetsbaar 

 

2.4.2.2. Oud-bosplanten 
Oud-bosplanten zijn soorten die in hoofdzaak gevonden worden op oude bossites (onafgebroken 
bebost sedert tenminste 1775 (Ferrariskaart)) en die zich slechts traag vestigen in jonge bossen. 
Soorten, kunnen echter, afhankelijk van de regio en haar specifieke (abiotische kenmerken) meer of 
minder aan oud bos gebonden zijn.  
 
Het domein was ten tijde van Ferraris ongeveer voor hetzelfde aandeel bebost; waarbij het bos deel 
uitmaakte van het, toen nog reusachtige, Zoniënwoud. Nadien is het grotendeels ontbost geweest, 
gezien volgens Vandermaelen het domein bijna uitsluitend open was. Nadien werd het echter snel 
opnieuw bebost. Het aandeel oud-bossoorten is, ondanks de leemgrond, dan ook vrij beperkt maar 
volgende oud-bosplanten werden wel geïnventariseerd: 
 
Tabel 4: Oude bosplanten 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Gevlekte aronskelk Arum maculatum 

klimop Hedera helix 

Ruwe smele Deschampsia cespitosa 

wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum  

 

2.4.2.3. Niet-inheemse soorten 
Een probleemsoort is een soort die nadelig kan zijn of is voor de toekomstige bos- en 
natuurontwikkeling. Het kan zowel gaan om uitheemse als inheemse soorten en vaak is het storend 
karakter vooral afhankelijk van de populatiegrootte van die soort. In veel gevallen gaat het om soorten 
die door hun dominant en/of invasief karakter andere soorten geen groei- of vestigingskans te gunnen, 
natuurlijke bosverjonging verhinderen, de groei verstoren, enz. De belangrijkste soorten aanwezig op 
het domein worden hieronder opgesomd: 
 

- Amerikaanse vogelkers: (Prunus serotina) werd in de jaren 20 aangeplant als ‘vulhout’ in 
naaldhoutaanplantingen als strooiselverbeteraar en om schaduw te veroorzaken en zo de 
bomen in de hoogte te laten groeien. 30 jaar later bleek de soort echter een invasief karakter 
te hebben en sindsdien wordt de soort bestreden. In het domein komt Amerikaanse vogelkers 
zeer beperkt voor (<5% of <<5%) en bevindt ze zich nog niet in zaadfase waardoor een 
exotenbestrijding gemakkelijk kan uitgevoerd worden.  

 
-Amerikaanse eik (Quercus rubra) is een boomsoort, eveneens afkomstig uit Noord-Amerika, 
die in het verleden massaal werd aangeplant voor de houtproductie. Ze vermenigvuldigt zich 
zeer agressief in de Europese bossen en haar verjonging domineert de kruid- en struiklaag. 
Daarbij belemmeren de stugge, leerachtige bladeren in belangrijke mate de plantengroei. 
Amerikaanse eik komt voor in bestanden 1 en 5 waarbij er enkele volwassen exemplaren 
aanwezig zijn (telkens <5%). Hoewel het om volwassen bomen gaat, vormen ze echter geen 
probleem gezien ze niet opgemerkt worden in kruid- en struiklaag. 

 
Een andere exoot met lichte invasieve neigingen die voorkomen in het domein is tamme kastanje 
(eveneens in bestanden 1 en 5 voor minder dan <5% van het grondvlak zonder aanwezigheid in kruid- 
en struiklaag).  
Paardenkastanje werd aangeplant in de dreef en ook langs de rand tussen bestand 5 en de open plek. 
Deze breidt echter absoluut niet natuurlijk uit in dit domein. En vormt dan ook geen probleem. 
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Douglas werd tijdens de opmaak van dit beheerplan aangeplant in bestand 4 maar deze bezit eveneens 
geen invasief karakter.  
   

2.5. Actualisatie BWK en habitatkaart 
Kaart 11: update BWK 
Kaart 12: Update habitat 
 
Het beheerplangebied werd gekarteerd volgens de typologie van de BWK. Dit resulteert in een actuele 
bwk-kaart. Indien van toepassing werd het overeenkomstig Europees habitattype of regionaal 
belangrijk biotoop toegekend. De kaarten kunnen in bijlage worden geconsulteerd.  
Over het algemeen zijn er geen grote aanpassingen doorgevoerd, eerder een paar details zoals de 
gedetailleerde opdeling tussen park en bos en toevoeging van recente gekapte stukken in bestanden 
3 en 4. 
Voor de habitats werden een aantal bestanden van actueel habitat 9120 naar habitat 9160 aangepast 
omdat de actuele aanwezigheid van soorten in de verschillende vegetatielagen meer neigt naar 9160-
habitat dan 9120. Doordat de kruidlaag vrij beperkt ontwikkeld is, werd er aangegeven dat het habitat 
zich op dit moment in een licht gedegradeerde toestand bevindt.  
 

2.6. Conclusie naar beheer 
Op vlak van biodiversiteit bevat het domein een grote potentie. In de bossen is het aandeel exoten 
laag en het aandeel sleutelsoorten in struik- en boomlaag hoog. De sleutelsoorten in de kruidlaag 
moeten echter nog stijgen om te kunnen spreken van een goede staat van instandhouding. Er dient 
dan ook gewerkt te worden aan de verdere stijging in structuurvariatie om bramen minder kansen te 
geven en de tijd te geven aan de kruidsoorten om zich er te vestigen. Gezien het vooral gaat om 
kruidsoorten die traag uitbreiden, is geduld noodzakelijk. De oude beukenbossen worden zoveel als 
mogelijk behouden zonder te fel in te zetten op deze structuurvariatie om plotse lichtinval en daaraan 
gekoppelde zonnebrand te vermijden. 
Ook de graslanden zijn in volle ontwikkeling maar mits volgehouden maaibeheer zijn ze op de goede 
weg om te evolueren naar bloemrijke graslanden. 
 
De productiefunctie is voornamelijk aanwezig in bestand 3, de jonge naaldhoutaanplant. Maar ook 
kwaliteitsvol loofhout is op dit moment reeds aanwezig in dit domein en kan, mits zeer kleinschalige 
kappingen verspreid over de tijd, gedeeltelijk geoogst worden.  
 
Uiteraard is het hele domein ook zeer waardevol op landschappelijk vlak. De dreef en het parkbos 
bezitten een hoge landschappelijke waarde en de afwisseling tussen gesloten en open landschappen 
dient behouden te worden. Er dient dan ook vooral gefocust te worden op de bewarende functie 
(zonder in te boeten op veiligheid). 
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3. Beheerdoelstellingen 

3.1. Beheervisie 
De beheervisie wordt gebaseerd op de visie die in het globale kader werd vooropgesteld (zie 
verkenningsnota). Deze werd verfijnd en gecorrigeerd op basis van terreinwerk en verder overleg. 
De visie wordt uitgewerkt via de drie functies: ecologische, economische en sociale functie.  

3.2. Beheerdoelstellingen 

3.2.1. Criteria geïntegreerd natuurbeheer 
In het vernieuwde Natuurdecreet gelden de Criteria voor Geïntegreerd Natuurbeheer als leidraad voor 
de opmaak van het (natuur)beheerplan. De criteria zijn van toepassing op alle beheereenheden die 
vervat zitten in het beheerplan, en dus ook op de beheereenheden met een economische functie. De 
vroegere criteria duurzaam bosbeheer zijn herzien en hierin opgenomen. 
Deze criteria moeten een garantie vormen voor de duurzaamheid en duurzame invulling van de 
verschillende functies op maat van het lokale gebied.  
De criteria voor geïntegreerd natuurbeheer zijn ingedeeld in drie groepen:   
 

• Criteria met betrekking tot de ecologische functie. Hierin zijn criteria opgenomen die betrekking 
hebben op heel het in het beheerplan opgenomen natuurterrein (“horizontale maatregelen”), 
en criteria met betrekking tot de realisatie van specifieke natuurstreefbeelden. 

• Criteria met betrekking tot de sociale functie. Deze groep omvat criteria met betrekking tot 
toegankelijkheid en gepast beheer met een belangrijke rol voor landschapszorg, traditionele 
beheervormen of met een belangrijke wetenschappelijke of educatieve betekenis. 

• Criteria met betrekking tot de economische functie. Deze criteria zien erop toe dat het terrein 
als hernieuwbare hulpbron wordt beheerd, met een duurzame levering van goederen en 
diensten. 

 
Hieronder volgen de criteria die relevant kunnen zijn voor het domein: 
 
Tabel 5: Overzicht Criteria Geïntegreerd natuurbeheer 

Criteria geïntegreerd natuurbeheer 

Criteria met betrekking tot de ecologische functie  

De aanwezige natuurkwaliteit dient te worden behouden of verhoogd. 

Bodembewerking wordt tot een minimum beperkt. 

Aanrijking met nutriënten is niet toegestaan. 

Er wordt een gepast beheer uitgevoerd van de bijzondere natuurwaarden (bronnen, poelen, 
monumentale bomen, horsten,…) over heel het terrein. 

Alle elementen die bijdragen aan de structuurdiversiteit worden behouden. 

Voor niet door de EU beschermde natuur wordt een beheer voorzien in functie van sleutelsoorten, 
structuurkenmerken en de kwaliteit van het natuurlijk milieu. 

Aanplanten van invasieve exoten is uitgesloten. 

Op minstens 5 % van de bosoppervlakte worden maatregelen genomen in functie van oude bomen 

Minimaal 5 % van de totale bosoppervlakte (individuele opp. max. 3 ha) wordt beoogd om te realiseren 
als open plekken in bosverband of als gevarieerde bosrand. 

Bij verjonging wordt gezorgd voor een gevarieerde structuur en leeftijdsopbouw. 

Sociale en culturele functies 

Het beheer houdt rekening met sociale en culturele belangen van bevolking en omgeving. Er wordt 
gestreefd naar een minimale toegankelijkheid en betrokkenheid van doelgroepen. 
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Er vindt een gepast beheer van de terreinen of delen ervan plaats in functie van landschapszorg, 
traditionele beheervormen of een belangrijke wetenschappelijke of educatieve betekenis.  

Economische functies 

Het terrein wordt beheerd als hernieuwbare hulpbron. Er wordt gestreefd naar een veelzijdige 
functievervulling en de duurzame levering van goederen en diensten. 

Voor zones met productiedoelen worden duidelijke doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de 
rechtstreeks vermarktbare goederen en diensten. 

 

3.2.2. Ecologische doelstellingen op gebiedsniveau 
De beheerdoelstellingen op gebiedsniveau zijn voornamelijk gebaseerd op deze bovenvernoemde 
Criteria voor Geïntegreerd Natuurbeheer.  

3.2.2.1. Open plekken/gevarieerde randen  
Om structuurrijke bossen te kunnen realiseren wordt er vanuit de Criteria voor Geïntegreerd 
Natuurbeheer een oppervlakte van 5% vooropgesteld waarop variatie onder de vorm van open 
plekken/gevarieerde randen dient gerealiseerd te worden. 
 
Bestand 11 is op dit moment een verruigd grasveld dat voor meer dan 75% omgeven wordt door bos. 
Daarom zal dit bestand beheerd worden als open plek binnen bos.   

3.2.2.2. Invasieve exoten verminderen/verwijderen 
Exoten vormen in het bosgedeelte van het domein een vrij beperkt probleem. Het aandeel 
Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik is dan ook lager dan 5% in alle bestanden. 
Het doel zal dan ook zijn om dit aandeel laag te houden.  
 

3.2.2.3. Aandeel dood hout verhogen 
Vanuit de Criteria voor Geïntegreerd Natuurbeheer wordt er beoogd om het aandeel dood hout in bos 
te behouden en waar mogelijk te laten stijgen. In de bestanden die een bosnatuurstreefbeeld opgelegd 
krijgen, moet er volgens de LSVI-tabellen een minimum nagestreefd worden van 4% van het totale 
bestandsvolume dood hout (staand, liggend, spreiding in alle omtrekklassen > 30 cm). 
 
In de meeste bestanden is er net voldoende dood hout aanwezig. Hier dient het aandeel dood hout op 
peil te worden gehouden. Gezien het aandeel dik dood hout slechts beperkt aanwezig is, kan er 
geopteerd worden om deze te doen stijgen door tijdens de omvorming bijvoorbeeld enkele bomen 
met een mindere economische waarde op stam te laten wegkwijnen.  
In de jongste bossen waar het aandeel dood hout nog onvoldoende aanwezig is, zal het aandeel dood 
hout in het bestand met de tijd automatisch stijgen.  
 
In bestanden waar geen natuurstreefbeeld wordt beoogd, kan het aandeel dood hout op peil worden 
gehouden door geen dode bomen te exploiteren en takkenhout afkomstig van dunningen, achter te 
laten in het bos. 

3.2.2.4. Behoud van oude bomen  
De Criteria Geïntegreerd Natuurbeheer geven aan dat er op 5% van de oppervlakte maatregelen 
genomen moeten worden om oude bomen die niet meer gekapt worden, kansen te bieden zodat ze 
een natuurlijke leeftijd kunnen bereiken. Oude bomen geven namelijk een belangrijke ecologische 
meerwaarde voor dieren als nestbomen, foerageermogelijkheden, verschuilingsmogelijkheden, etc. 
en voor planten en zwammen. Hierbij moet het veiligheidsaspect steeds in acht worden genomen. 
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Gezien beuken naarmate ze ouder en dikker worden vooral een grote ecologisch-landschappelijk nut 
hebben en een iets minder economische, kan er geopteerd worden om in bestand 2 een 
verouderingseiland aan te duiden.  
Verder zal er ten allen tijden 25% van het grondvlak in de eiken-beukenbossen behouden blijven met 
oude bomen. 
 

3.2.3. Ecologische doelstellingen natuurstreefbeelden en doelsoorten 
Kaart 10: Natuurstreefbeelden 
 
Op 87% van de totale oppervlakte zullen natuurdoelen gerealiseerd worden.  

• Habitats 

De boshabitattypes worden (verder) ontwikkeld op de plekken met het meeste potentieel: daar waar 

streefbeeldsoorten reeds aanwezig zijn en/of waar het aandeel invasieve exoten relatief beperkt is. 

Deze zullen, afhankelijk van de reeds aanwezige soorten, verder worden beheerd in functie van 9120 

(zure eikenbeukenbossen) of 9160 (eiken-beukenbossen zonder wilde hyacint).  

Daarnaast zullen de graslanden beheerd worden als biotoop hp* gezien zij nu reeds natuurlijk aan het 

evolueren zijn naar een soortenrijk grasland. 

 

• Soorten 

Er worden geen specifieke maatregelen voor soorten genomen, maar de habitats zullen ten goede 

komen aan vele bos- en bosrandsoorten. De houtkant en de dreef vormen dan weer kleine 

landschapselementen in een eerder open gebied. 

 
Doel Habitat 9120-9160; ecoprofielen 8 en 9  

Locatie Beheereenheden 1, 2, 3, 5, 11 

Totale oppervlakte 10,85 ha 

 

Lange termijndoelstelling Habitatwaardige oude loofhoutbossen (zure eikenbossen en 

eikenbeukenbossen zonder wilde hyacint) met een rijke neven- en 

onderetage die op langere termijn blijven behouden met beperkte 

aanwezigheid van (invasieve) exoten.  

 

Aanleg van verouderingseilanden in de bestanden met reeds oude bomen 

(voornamelijk in bestand 2) en natuurlijke toename van het dood hout 

komen ten goede aan het habitat en aan talrijke andere soorten zoals 

holenbroeders, nachtzwaluw en insecten en funghi.  

 

Behoud van een relatief exotenvrij onderetage. Oude Amerikaanse eiken 

kunnen behouden worden maar worden niet vrijgesteld om grote 

verspreiding van eikenzaailingen te voorkomen.  

 

Normale exploitaties zijn mogelijk 

 

 
Doel Habitat hp*  
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Locatie Beheereenheden 8, 9, 10 

Totale oppervlakte 4,35 ha 

Lange termijndoelstelling Permanente soortenrijke graslanden waarbij aandeel soorten gestaag stijgt. 

Bemesting is uiteraard uitgesloten, Droge heidevegetaties met dominantie 

van altijdgroene dwergstruiken van Struikhei in verschillende leeftijden. 

Boom- of struikopslag en aandeel pijpenstrootje dienen hierbij zeer beperkt 

gehouden te worden.  

 

 
Overzicht Streefbeelden per bestand 

Bestand Oppervlakte (ha) Habitat 

1 2,99 9160 

2 1,12 9120 

3 0,52 9120 

5 5,66 9160 

8 3,00 Hp* 

9 0,52 Hp* 

10 0,83 Hp* 

11 0,56 9160 

TOTAAL 15,2  
Op 87% van de oppervlakte zal er een streefbeeld worden beoogd.  
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3.2.4. Economische beheerdoelstellingen 

3.2.4.1. Behoud en ontwikkeling economische bosbestanden 
Slechts één bestand zal beschouwd worden als beheereenheid met een economische functie. De 
economische doelen zullen de ecologische doelen niet hypothekeren. Er wordt daarbij rekening 
gehouden met de Criteria voor Geïntegreerd Natuurbeheer om duurzame houtproductie mogelijk te 
maken. Globaal gezien wordt er gestreefd naar een duurzame houtproductie waarbij het terrein als 
hernieuwbare hulpbron wordt aanzien.  
 
Om de productiefunctie op peil te houden wordt het aandeel uitheems-inheems en naald-loofhout 
bewaard maar steeds met respect voor het standstill-principe. Dit betekent dat in inheemse bestanden 
deze inheemse soorten na exploitatie nooit worden vervangen door uitheemse en het aandeel 
inheemse soorten in het bestand in kwestie tevens niet zal dalen.   
Daarbij behoudt men ten allen tijden een gevarieerde soortensamenstelling met standplaatsgeschikte 
soorten (indien kunstmatige verjonging).  
 
Het bos in kwestie is in najaar 2020 aangeplant met jong naaldhout (douglas en den) nadat fijnspar 
verwijderd diende te worden omwille van de letterzetterepidemie.  

 

3.2.4.2. Jacht 
Er wordt geen jacht uitgeoefend in het domein.  

3.2.5. Beheerdoelen voor de sociale functie 

3.2.5.1. Toegankelijkheid 
 
Het domein is niet publiek toegankelijk, maar wordt wel min. 1x per jaar opengesteld via een wandeling 
of via jeugdbewegingsgroepen om er korte kampen te organiseren (zonder negatieve impact op 
ecologisch vlak).  
 

3.2.5.2. Landschappelijke functie (bestanden 6, 7 en 12) 
De toegangsdreef en het park/tuingedeelte rond de villa bezitten voornamelijk een landschappelijke 

functie. Deze functie wordt behouden met aandacht voor behoud van de waardevolle en 

structurerende natuurelementen.   

Ook de houtkant (bestand 7) heeft eerder een landschappelijke functie als klein landschapselement 

binnen de open ruimte.  

Doel Bossen voor houtopbrengst 

Locatie Beheereenheid 4 

Oppervlakte 0,72 ha 

Lange termijndoelstelling Bossen die zorgen voor de houtopbrengst van het domein.  
 
Standstill-principe met behoud van aandeel inheems-uitheems en aandeel 

loof- en naaldhout waarbij er tijdelijke open plekken gecreëerd kunnen 

worden tijdens verjonging (via kaalkap/schermkap).  

 



Natuurbeheerplan Vlierbeekberg 

29 

 

4. Beheermaatregelen 

4.1. Algemeen 
Vanaf een type 2 beheerplan dient men zich te houden aan de Criteria Geïntegreerd Natuurbeheer, 
die de vroegere Criteria Duurzaam Bosbeheer vervangen. Deze criteria zullen op redelijke en 
technische verantwoorde wijze nageleefd worden.  
 
De uit te voeren beheermaatregelen en kappingen kunnen met hun respectievelijke spreiding in de 
tijd teruggevonden worden in de indicatieve beheertabel in bijlage. Er kan op basis van deze temporele 
spreiding een onderscheid gemaakt worden tussen eenmalige beheermaatregelen en terugkerende 
maatregelen. 
 
Eenmalige maatregelen zijn omvormingsingrepen die natuurherstel of natuurontwikkeling tot doel 
hebben en slechts één keer dienen plaats te vinden. De beschrijving geeft aan hoe en wanneer de 
geplande maatregelen worden uitgevoerd (rekening houdend met lokale terreinomstandigheden, 
behoud en bescherming van specifieke vegetaties of soorten, enz.).  
 
Eenmalige beheermaatregelen die in dit beheerplan worden voorzien zijn: 
 

- Initiële (beperkte) exotenbestrijding 
 

Terugkerende maatregelen kunnen onderverdeeld worden in maatregelen op korte of lange termijn:  
Maatregelen op korte termijn omvatten in vele gevallen tijdelijke beheervormen in functie van 
omvorming (bv. Bestrijding van exoten met nabehandeling, vrijstellingen/inboetingen van jonge 
bestanden). De lengte van de beheerperiode zal variabel zijn en afhangen van de 
omgevingsomstandigheden. In de meeste gevallen zal dit type beheer beperkt blijven tot de eerste 
jaren van het beheerplan. Het kan in een aantal gevallen ook totaal ontbreken, omdat direct op regulier 
of instandhoudingsbeheer kan overgestapt worden.   
 
Terugkerende maatregelen op lange termijn: hiermee wordt het beheer bedoeld dat gevoerd wordt 
na de omvorming, m.a.w. de methode om het bereikte natuurtype op langere termijn te behouden of 
eventueel nog te verbeteren (regulier of instandhoudingsbeheer).  
 
In dit beheerplan worden volgende terugkerende maatregelen voorzien:  
 

- Exotenbestrijding (nazorg) 
- Hoogdunningen i.f.v. houtproductie, bosomvormingen 
- Aanplantingen ifv streefbeeldsoorten  
- Zuiveringen, inboetingen, vrijstellingen, snoeiwerken 
- Voorzien van verouderingseilanden waar bomen oud kunnen worden 
- Controle bomen ad hoc 
- maaiwerken 
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4.2. Beheermaatregelen voor bossen 

4.2.1. Kappingen 
Omdat de ideale omlooptijd zeer afhankelijk is van situatie tot situatie, wordt er gewerkt met een 
indicatieve kaptabel. Hierbij mag er niet méér gedund worden dan het aantal aangegeven in de 
kaptabel en moet er ook steeds minstens 5 jaar tussen de dunningen zijn. Bij eindkappen mag een 
combinatie nooit leiden tot meer dan 1 ha aaneengesloten binnen de 3 jaar. Meerdere kaalkappen zijn 
hierbij slechts toegestaan indien er een onderlinge afstand is van meer dan 100m. 
 

4.2.1.1. Algemene beheermethodiek 
Aan elke dunning gaat een evaluatie van het bestand vooraf om na te gaan of er bijzondere waarden 
(bv. bomen met veel holten, secundaire boomsoorten, zeer oude bomen, nestbomen) in het te dunnen 
bestand aanwezig zijn die moeten worden gevrijwaard. 
 
Voor de exploitatie wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de paden die het bos doorsnijden. 
Vanaf deze bospaden worden er met tussenafstand van 18 m vaste ruimingspistes aangeduid. Goede 
instructies aan de exploitanten, zoals beter meermaals over en weer rijden op hetzelfde tracé met een 
kleinere last, zullen mogelijke schade verder preventief beperken.  
 
Andere preventieve afspraken kunnen in het lastenboek worden opgenomen: 

• verhogen van het draagvlak van de machine (meer banden, lage drukbanden of rupsbanden) 

• verminderen van de horizontale afschuifkrachten als gevolg van de versnelling van het 

voertuig (extreem: doorslippen) door o.a. gebruik van hydraulische transmissie 

• steeds gebruik maken van aangepaste afvulmondstukken bij het tanken uit jerrycans 

• enkel biologisch afbreekbare oliën gebruiken 

• enkel gebruik maken van milieuvriendelijke brandstoffen 

Tijdens de exploitatie wordt het hout verzameld en opgestapeld langs de boswegen. Vaste 
stapelplaatsen kunnen voorzien worden indien gewenst. 
 
Om exploitatieschade te beperken wordt exploitatie in natte periodes zoveel mogelijk vermeden.  
In het lastenboek gekoppeld aan de verkoop van loten hout kunnen extra voorwaarden opgelegd 
betreffende de staat van de wegen, exploitatieschade en betalingsvoorwaarden. De wegen dienen in 
ieder geval na de exploitatie in hun oorspronkelijke staat hersteld te worden. Manieren om de wegen 
te herstellen zijn: putten vullen, opfrezen en schaven. 

4.2.1.2. Schoontijd 
In deze periode wordt geen bosexploitatiewerken uitgevoerd omwille van de algemene broedperiode 
van de vogels en ook de meeste andere diersoorten jongen hebben. Het is ook de periode waarin de 
sapstroom op gang komt en vel- of uitsleepschade extra nadelig is. Deze periode kan verruimd of 
verengd worden bij het voorkomen van voorjaarsflora, bijzondere broedgevallen, paddentrek, drassige 
gronden, bijzondere biotopen maar zij kan ook opgegeven worden indien het bestand geen bijzondere 
ecologische waarde heeft, in speelbossen of bij veiligheidskappingen.  
Gezien de soortensamenstelling, de variatie en de kwetsbaarheid van dit gebied wordt er in normale 
omstandigheden uitgegaan van de standaard schoontijd (1 april – 30 juni). 
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Indien in het bestand bomen met holten voorkomen waarin mogelijk vleermuizen gehuisvest zijn, 
worden deze bomen uiteraard gespaard, en worden noodzakelijke kappingen bij voorkeur uitgevoerd 
in de periode september-oktober. Holten in bomen kunnen op zeer verschillende manieren ontstaan. 
Bepalend hierbij is het moment waarop de holten ontstaan en hoe zij verder ontwikkelen. Over het 
algemeen ontwikkelen zich de meeste holten pas in oudere bomen. Deze leeftijd hangt af van 
boomsoort, standplaats, groeiomstandigheden, abiotische factoren en beheer. 
In elk geval worden vóór een dunning of andere ingrijpende werken in een bos de oude, dikke en dode 
bomen gecontroleerd en wordt er bekeken of bepaalde exemplaren geschikt zijn voor of bewoond 
worden door vleermuizen. 

4.2.1.3. Dunningsbeheer gericht op behoud eiken-beukenbossen (9160) 
De bestanden bezitten een hoog potentieel om habitat 9160 te ontwikkelen met een rijke boomlaag. 
Echter is het aandeel struik- en kruidsoorten nog te laag.  
Om voldoende licht en ruimte te creëren voor kleinschalige aanplantingen van streefbeeldsoorten in 
de struiklaag, dienen er (naast de exotenbestrijding) ook beperkt hoogdunningen uitgevoerd te 
worden. Dit zal tevens ten goede komen aan de kwaliteit van de bomen. 
Zo is er voldoende licht en ruimte om kwaliteitsvolle berken te verkrijgen en een toename te hebben 
van habitatspecifieke soorten zoals zomer- en wintereik, ratelpopulier en hazelaar in de boom- en 
struiklaag maar ook struikheide, valse salie en hengel in de kruidlaag.  
 
Er worden dunningen uitgevoerd volgens het principe van de toekomstbomenmethode. Inheems 
loofhout heeft hierbij de voorkeur op andere soorten en soorten zoals tamme kastanje, Amerikaanse 
vogelkers, Amerikaanse eik of uitheems naaldhout worden tijdens een dunning steeds systematisch 
benadeeld en zeker niet vrijgesteld. Indien het aandeel grove den plaatselijk te hoog is, zal ook deze 
worden benadeeld tijdens de dunning. Verder zijn stamkwaliteit, vitaliteit en landschappelijke waarde 
bepalend bij de keuze van de toekomstbomen. Oude inheemse bomen die geen gevaar vormen op 
veiligheidsvlak worden hierbij zo veel mogelijk ontzien. 
 
In de kapgaten zal er na een eerste dunning worden bijgeplant met inheemse en standplaatsgeschikte 
of sleutelsoorten zoals wintereik, esdoorn, haagbeuk, ratelpopulier en hazelaar. 

4.2.1.4. Beheer jonge bossen 
De jonge bossen die in 2020 werd aangeplant (3 en 4) zullen tijdens de looptijd van het beheerplan 
vermoedelijk nog geen dunningsbeheer nodig hebben. Echter kan er tijdens de zuiveringen al een 
eerste selectie gemaakt worden om de kwaliteit van het jongwas te verbeteren (zie hoofdstuk 4.2.2.5). 

4.2.1.5. Hakhoutbeheer 
Om de 10 jaar wordt de houtkant afgezet tot max 20 cm boven de grond zodat de soorten opnieuw 
kunnen uitlopen.  

4.2.1.6. Veiligheidskappen en onderhoudsbeheer 
Oude bomen en veteraanbomen (voornamelijk in het parkgedeelte) worden opgevolgd om steeds de 
veiligheid te garanderen. Bij veiligheidsproblemen dient een expert te worden gecontacteerd die kan 
beslissen om, indien zij een reëel gevaar vormen en onderhoudsbeheer zoals snoei niet kunnen baten, 
de bomen te kappen en te herplanten.  
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4.2.2. Bosverjonging en –verplegingswerken 

4.2.2.1. Aanplantingen 
Ter verbetering van de boshabitats, kan het nodig zijn om bosplantsoen onder scherm in te planten 
van sleutelsoorten die horen tot het streefbeeld dat verbeterd wil worden. Dit omdat de spontane 
bosverjonging van inheemse soorten vaak in onvoldoende mate verschijnt of qua soortenvariatie te 
beperkt is om spontaan richting het gewenste streefbeeld te kunnen evolueren. Door het 
bosplantsoen in groepjes van 5 te planten, komen de extra soorten bij in de menging en kunnen ze 
zich op langere termijn uitzaaien.  
Verder wordt er gewerkt met natuurlijke verjonging na dunningen.  
 
Volgende aanplantingen worden voorzien:  

Tabel 6: Bosverjonging technieken 

Bestanden  Toegepaste bosverjonging  

Streefbeeld 9160 
Bestand: 1, 5 

Natuurlijke verjonging van inheemse soorten kan 
doorgroeien in deze bestanden. Na dunningen, kunnen er 
in de kapgaten de soorten wintereik, zomereik, 
ratelpopulier, haagbeuk, esdoorn en hazelaar (en andere 
sleutelsoorten) in kleine groepjes aangeplant worden (in 
groepjes van 5 bomen om zo de soorten in de menging te 
krijgen met afstand 2 x 2,5 m). 

 
De timing van uitvoering van deze maatregel wordt gegeven in de beheertabel. De aanplanting van 
ontbrekende soorten gebeurt best zo snel mogelijk na de dunning. Zo heeft het aangeplante plantsoen 
minimale concurrentie van andere vegetatie.  Afhankelijk van de evolutie van de bestanden, is het ook 
op andere momenten in het beheerplan mogelijk verjonging onder scherm aan te planten.  

4.2.2.2. Wildbescherming 
Individuele wildbescherming is de meest interessante en effectieve methode ter bescherming van 
vraat- en veegschade bij kleine aantallen plantsoen. Door individueel te beschermen is het plantsoen 
ook beter beschermd tegen ruigtekruiden. Individuele bescherming kan door netjes, spiralen of kokers 
(hoogte 1,2m; dienen verwijderd te worden uit het bos wanneer de boompjes voldoende hoogte 
hebben bereikt). Een alternatief bij hoge wilddruk is aanplanten van groter plantsoen.  
Bij kapgaten groter dan 0,5 ha, wordt er geopteerd om een collectieve afrastering tegen reewild en 
everzwijn aan te brengen gezien deze goedkoper zijn bij dergelijke groottes en steviger zijn dan 
individuele wildbescherming.  
Het gebruik van prikkeldraad voor de afrastering is nooit toegestaan. 

4.2.2.3. Inboeten 
Bij een aanplant in functie van een herbebossing zijn er altijd boompjes die de eerste twee jaren niet 
overleven. Dit kan het gevolg zijn van droogte, slechte planttechniek, slecht plantsoen, wildschade of 
door menselijk toedoen. Indien de uitval beperkt is, hoeft er geen actie ondernomen te worden. Indien 
echter meer dan 15% van de aangeplante bomen is afgestorven, is het noodzakelijk om in te boeten 
oftewel het terug inplanten van extra bosplantsoen. Inboeten heeft enkel zin als de oorzaak van het 
afsterven weggenomen kan worden. Wel is het courant dat de jonge aanplantingen, indien nodig, de 
eerste twee jaar ingeboet worden om zo een degelijke bosverjonging toe te laten door behoud van 
een voldoende dense verjonging.  
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4.2.2.4. Vrijstellen 
In de jonge aanplantingen (bestanden 3 en 4) kunnen bramen, distels, kleefkruid, adelaarsvaren, 
wilgen, … sterk woekeren tijdens de eerste jaren. Om te vermijden dat ze de jonge aanplant 
wegconcurreren kan het noodzakelijk zijn om deze woekerende en storende soorten te verwijderen in 
de buurt van de aangeplante en/of spontaan opgekomen boompjes. Dit kan met een kleine tractor en 
klepelmaaier indien op rijen is geplant. Ook met bosmaaier of met kapmes kan er gewerkt worden. 
Waar al te sterke opslag van kruiden voorkomt, zal gedurende de eerste 2 jaar (tot 5 jaar indien nodig) 
zo nodig 1 maal (of tweemaal indien veel concurrentie) per jaar de kruidlaag gemaaid worden indien 
zij een sterke bedreiging vormt voor het jong plantsoen. Vooral in nattere bostypes met ruigtekruiden 
dient hier de nodige aandacht aan besteed worden. Controles dienen te gebeuren in juli-augustus of 
bij veel concurrentie tweemaal (eind mei en begin augustus).  

4.2.2.5. Zuiveringen en vormsnoeiwerken 
In de jonge aanplantingen worden zuiveringen uitgevoerd indien nodig. Bij zuiveringen worden de 
mooiste exemplaren vrijgesteld om te voorkomen dat ze te weinig diktegroei hebben in verhouding 
tot de hoogtegroei. Door te zuiveren wordt vermeden dat deze exemplaren krom gaan hangen. Bij de 
zuivering worden eveneens wolven (dominante, zeer takkige bomen) en ongewenste soorten 
(voornamelijk exoten) verwijderd.  Zuiveringen zijn voornamelijk nodig in loofhoutaanplantingen, waar 
takkigheid en vorming van vorken kan zorgen voor een terugval in houtkwaliteit later. In 
naaldhoutbestanden kunnen zuiveringen eventueel aangewezen zijn bij aanwezigheid van 
zogenaamde wolven. Tijdens de doorloop voor de uitvoering van een zuivering kunnen hierbij ook 
reeds de eerste snoeiwerken worden uitgevoerd om kwaliteitshout te kunnen bekomen. Zo kunnen 
eventuele dubbele toppen (vorken) en reeds zware zijtakken worden verwijderd. Dit gebeurt meestal 
met een trekzaag waarbij de takken juist buiten de takkraag worden afgezaagd. 

4.2.2.6. Opsleunen 
Vanaf dat de stam ongeveer zo groot is als een bierviltje (diameter van ongeveer 10 cm), kan er gestart 
worden met hoogtesnoei (‘opsleunen’). Hierbij wordt de natuurlijke takreiniging die aanwezig is in een 
dicht bestand nagebootst en worden telkens de zwaarste zijtakken weggenomen. Elke 3 à 4 jaar wordt 
maximaal 20% van de takken verwijderd. Snoeiwerken gebeuren voor de meeste bossoorten idealiter 
in de zomer.  

4.2.3. Beheermaatregelen in kader van Criteria Geïntegreerd Natuurbeheer 

4.2.3.1. Gevarieerde randen en open plekken 
 
Kaart 14: gevarieerde randen 
Gezien bestand 11 als verruigd grasland voor meer dan 75% omgeven wordt door bos en op deze 
manier al een natuurlijke open plek vormt, zal dit bestand aangeduid worden als open plek binnen bos.  
Dit bestand wordt open gehouden door min 1x jaar te maaien (met afvoer).  
 
Verder speelt bestand 7 als houtkant eveneens een rol als gevarieerde rand. De houtkant wordt om 
de +- 10 jaar afgezet als verjongingsmaatregel. Er kan een aanplant volgen indien noodzakelijk. 

4.2.3.2. Exotenbestrijding  
 
Amerikaanse eik en vogelkers zijn zeer beperkt aanwezig. Om te voorkomen dat ze stijgen in 
oppervlakte-aandeel, zal er een startbeheer exotenbestrijding plaatsvinden.  
 
Startbeheer 
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In bestanden 1 en 5 waar het grootste aandeel Amerikaanse eik en vogelkers aanwezig is, zal er gestart 
worden met de exoten volledig te verwijderen in struik- en kruidlaag. De exoten worden gekapt, 
uitgetrokken en/of gemaaid. De beste periode hiervoor is de zomer wanneer het erg heet is zodat de 
restanten van de exoten maximaal uitdrogen.  
Volwassen Amerikaanse eiken worden gedoogd gezien hun beperkt aandeel maar niet vrijgesteld 
tijdens dunningen om te voorkomen dat de plots lichtval plaats geeft aan zaailingen. Tijdens dunningen 
worden ze dan eerder benadeeld. 
 
Het jaar nadien wordt er in de kapgaten aangeplant met schaduwtolerante streefbeeldsoorten uit het 
9160-habitat zoals hulst, haagbeuk, esdoorn, hazelaar en/of wintereik (zie  4.2.4.1). Dit om te 
voorkomen dat de verjonging van de exoten veel licht krijgt om uit te groeien.  
 
Opvolgingsbeheer 
De kleine aanplantingen worden dan tijdens de opvolgingsmomenten specifiek vrijgesteld van 
opgekomen verjonging van exoten of heropleving van de stobben.  De vrijstelling gebeurt door maaien 
of uittrekken en zal plaatsvinden iedere 4-5 jaar om te voorkomen dat de exoten opnieuw in zaad 
komen. Indien nodig, wordt er eveneens extra aangeplant met streefbeeldsoorten.  
 
Andere exoten zoals tamme kastanje en uitheems naaldhout worden niet actief bestreden. 

4.2.3.3. Dood hout  
Dood hout is heel belangrijk voor het bosecosysteem. Elk stuk dood hout doorloopt verschillende 
verteringsstadia en uiteindelijk wordt het in de humuslaag opgenomen, waar de voedingsstoffen 
opnieuw worden vrijgegeven om opnieuw opgenomen te worden door de wortels van levende bomen. 
Dood hout verteert vrij snel, waardoor een flink aandeel dode bomen nodig is om continu een 
voldoende hoeveelheid dood hout in het bos te hebben. Veel dieren zijn afhankelijk van dood hout, 
als voedingsbron of als nest- of schuilplaats. Ook heel wat paddenstoelen leven op dood hout. Daarom 
wordt voor een duurzaam bosbeheer gestreefd naar een verhoging van het aandeel dood hout in de 
Vlaamse bossen, zowel staand als liggend. Door de vele oude bomen en de nabijheid van open 
gebieden, is het zeer aannemelijk dat het bosgebied een belangrijk leef- en foerageergebied betreft 
voor vleermuizen en daarom is de aanwezigheid van voldoende dood hout in het ganse gebied en het 
daarmee gepaard gaande holte-aanbod dan ook erg belangrijk.  

 
Figuur 1: Situering van mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen (links). Het holte-aanbod stijgt sterk met de 
leeftijd bij bomen die tussen de 70 en 140 jaar oud zijn (bron: zoogdiervereniging 2003) 
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De opgelegde criteria geïntegreerd natuurbeheer streven naar 4% van het bestandsvolume dood hout 
(10 à 50 dode bomen per hectare). Momenteel wordt die drempelwaarde gehaald in de meeste 
bestanden. In bestanden 3 en 4, wordt deze drempelwaarde echter niet gehaald. Beide bestanden zijn 
echter nog erg jong. Wanneer deze bestanden dan verouderen, zal het aandeel dood hout vanzelf 
stijgen.  
Om een voldoende hoeveelheid dood hout in het bos te bekomen en zo de ecologische waarde te 
vergroten, worden volgende maatregelen genomen: 

- dode bomen die geen veiligheidsrisico inhouden of een bedreiging vormen voor de gezondheid 
van de andere bomen, blijven behouden tijdens dunningen 

- door toepassing van het principe van selectieve hoogdunning, kunnen kwijnende of 
onderdrukte bomen blijven staan en afsterven 

- bij dunning of snoeiing blijft het takafval in het bos achter 
- behoud van oude bomen 
- In geval van windworp worden niet alle bomen verwijderd 
- behoud van stronken van omgewaaide bomen 

 
Verder zullen verspreid individuele bomen aangeduid worden die oud mogen worden in de oude 
beukenbossen (bestand 2).  
 

4.2.3.4. Oude bomen 
Tijdens de eerste dunning/kap, zal er in de bestaande oudere beukenbossen (bestand 2) verspreid 
individuele, inheemse bomen worden aangeduid als “toekomstboom” die dan de kans krijgen om te 
verouderen en af te sterven om vleermuizen en spechten meer kansen te bieden en het aandeel dood 
hout en gekoppelde fauna en flora toe te laten nemen. Voor het behoud van de oudste en mooiste 
bomen, wordt een veteraanbeheer voorzien: voorzichtig en gefaseerd dunnen rondom, concurrenten 
wegnemen (zeker degenen onder de boom) enz. De doelstelling moet zijn om de levensduur van de 
boom te verhogen. Randbomen, dreefbomen en parkbomen die een veiligheidsrisico kunnen 
betekenen, worden op regelmatige basis gecontroleerd en indien nodig beheerd.  

4.2.4. Beheermaatregelen graslanden 

4.2.4.1. Maaien 
De bestanden 8, 9 en 10 worden behouden als grasland en tweemaal per jaar gemaaid en wordt het 
maaisel afgevoerd om het te verschralen. Bemesting is nooit toegelaten.  
Op termijn zullen deze graslanden dankzij dit beheer soortenrijker worden met een groter aandeel 
kruiden. 
 
Bestand 11 dat als open plek binnen bos wordt beheerd, wordt min. 1x per jaar gemaaid en afgevoerd. 
Dit om te voorkomen dat de open plek dichtgroeit.  

4.2.5. Richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen  
Er zijn geen cultuurhistorische elementen aanwezig in het domein.  

4.2.6. Beheermaatregelen m.b.t. jacht 
Er worden geen specifieke maatregelen voorzien m.b.t. de jacht. 

4.2.7. Beheermaatregelen m.b.t. toegankelijkheid 
Er worden verder geen specifieke maatregelen voorzien m.b.t. de toegankelijkheid, noch een 
toegankelijkheidsregeling opgesteld. 
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5. Opvolging 

5.1. Opvolging van de beheerdoelstellingen 
De beheeropvolging gebeurt volgens de ‘Code goede praktijk Beheermonitoring’. De beheeropvolging 
heeft in eerste instantie betrekking op de mate waarin de beoogde natuurstreefbeelden worden 
bereikt, en in tweede instantie op de mate waarin de beheer- en inrichtingsmaatregelen worden 
uitgevoerd. Om de 6 jaar gebeurt een beheerevaluatie met de bedoeling het beheer of de 
doelstellingen bij te sturen waar nodig. Deze beheerevaluatie gebeurt aan de hand van een 
evaluatieformulier waarbij een inschatting van gebeurt enerzijds van de kwaliteit van het 
natuurstreefbeeld en anderzijds de risico’s en invloedsfactoren.  
 
Bij de beheeropvolging worden 4 methodes onderscheiden:  
 

1) Basis  
Bij de basis beheermonitoring worden jaarlijks de uitgevoerde werken geregistreerd en gebeurt de 6-
jaarlijkse beheerevaluatie op niveau van het natuurstreefbeeld kwalitatief op basis van de 
geregistreerde werken en een globale inschatting op basis van best professional judgement. Hiervoor 
is geen aanvullende subsidie voorzien. De kost is verrekend in de beheersubsidie. 
 

2) Basis + opvolgen a.d.h.v. indicatorlijsten  
De 6-jaarlijkse beheerevaluatie gebeurt op basis van de geregistreerde werken en indicatorlijsten. De 
methode van het opvolgen van beheerresultaten a.d.h.v. indicatorlijsten wordt beschreven in het 
meetprotocol opgesteld door INBO (INBO, 2017). Hiervoor is een aanvullende subsidie van 20 
€/ha/jaar voorzien. 
 

3) Basis + opvolgen grond- en/of oppervlaktewaterpeilen  
Bepaalde natuurstreefbeelden zijn sterk afhankelijk van grondwater- of oppervlaktewaterstanden. 
Voor deze natuurstreefbeelden kan ook grond- of oppervlaktewaterpeil opgevolgd worden. Hiervoor 
is een aanvullende subsidie van 150 €/jaar per gemeten peilbuis voorzien.  
 

4) Inventariseren van soorten via gestandaardiseerde vangst- of telmethode  
Wanneer een soort als doel is opgenomen in het natuurbeheerplan kan het wenselijk zijn dat niet enkel 
het leefgebied van de soort wordt opgevolgd, maar ook de soort zelf via een gestandaardiseerde 
vangst- of telmethode. Hiervoor wordt de aanvullende subsidie verhoogd tot 50 €/ha/jaar. 
 
In dit beheerplan worden volgende methoden toegepast als beheeropvolging voor de 
natuurstreefbeelden, zoals overgenomen uit de ‘code goede praktijk beheermonitoring’. 
 
Tabel 7: Overzicht monitoring 

Code  Natuurstreefbeeld Methode 
beheermonitoring 
verplicht 

Methode beheermonitoring 
facultatief 

9120 Eiken-beukenbossen op zure 
grond 

Basis  / 

9160 Eiken-beukenbossen zonder 
wilde hyacint 

basis / 

Hp* Soortenrijk permanent 
cultuurgrasland 

Basis / 
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Voor de opvolging van de natuurstreefbeelden zal een basismonitoring gedaan worden door het 

invullen van de kwaliteitsfiche per streefbeeld op basis van de uitgevoerde werken.   

 

5.2. Opvolging van de beheermaatregelen 
De gesubsidieerde beheermaatregelen moeten jaarlijks geregistreerd worden. Het ANB werkt 

momenteel aan de registratiemodule.  
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6. Verslag publieke consultatie 
Het ontwerpnatuurbeheerplan voor het gebied zal voor consultatie ter inzage gelegd worden in het 
kantoor regionaal kantoor van ANB en is in te kijken na afspraak.  
 
Agentschap voor Natuur en Bos 
VAC Vlaams-Brabant 
Diestsepoort 6 
3000 Leuven 
 
Van… tot … (nog aan te vullen met de concrete data) 
 
De aankondiging van de consultatie over het ontwerp van het natuurbeheerplan werd bekendgemaakt 
via website van ANB. 
 
Er werd advies opgevraagd bij… (nog aan te vullen met de concrete data) 
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8. Bijlagen 

8.1. Resultaten inventarisatie 
Bijlage 1a: Standaardfiches Bossen 
Bijlage 1b: Standaardfiches anderen 
Bijlage 2:  Bosbouwopnames 
Bijlage 3: Kwaliteitsfiches Bossen 
Bijlage 4: Inventarisatie flora 
Bijlage 5: Inventarisatie fauna 
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8.2. Indicatieve beheertabel 
 
Tabel 8: Indicatieve beheertabel 
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1 eik 2,99 9160 Ex 
x+
A n    n     n x+A    n     n 

x+
A  

2 beuk 1,12 9120                        oude bomen 

3 
eik en 
beuk 0,52 9120 v v     z     z     z     z   

4 
douglas 
en den 0,72 Econ. v v     z     z     z     z   

5 eik 5,66 9160 Ex 
x+
A n    n     n x+A    n     n 

x+
A  

6 park 1,08 
Land-
schap                        

bomen controleren (ad hoc 
beheer) en frequent maaien 

7 houtkant 0,19 
Land-
schap   

H+
A          

H+ 
(A)          

H+ 
A Aanplant indien noodzakelijk 

8 grasland 3 hp* M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 2x per jaar maaien en afvoer 

9 grasland 0,52 hp* M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 2x per jaar maaien en afvoer 

10 grasland 0,83 hp* M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 2x per jaar maaien en afvoer 

11 open plek 0,56 9160 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
Min 1 x per jaar maaien en 
afvoer 

12 dreef 0,28 
Land-
schap                        

bomen controleren (ad hoc 
beheer), frequent maaien 
tussen bomen 

Legende: 
X: hoogdunning   Ex (+ n): bestrijding exoten (+ nazorg) 
A: (Her)aanplant 
V: vrijstelling  
Z: zuivering  
M: maaien  
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8.3. Kaarten 
 

Kaart 1: Situering op topografische kaart 

Kaart 2: Situering op de Orthofoto 

Kaart 3: Gewestplan 

Kaart 4a: Beschermingszones natuur 

Kaart 4b: Beschermingszones erfgoed 

Kaart 5: Biologische waarderingskaart 

Kaart 6: Habitatkaart 

Kaart 7: Bodemkaart 

Kaart 8: Globaal kader 

Kaart 9: differentiatie van de functies 

Kaart 10: visie natuurstreefbeelden 

Kaart 11: update BWK 

Kaart 12: Update Habitat 

Kaart 13: Beheereenheden 

Kaart 14: Gevarieerde randen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


