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Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

INLEIDING
Deze ecologische studie “Brabants Plateau” maakt deel uit van de studie m.b.t. het richtplan
van het landinrichtingsproject. Landinrichting heeft als doel de wensen en noden van de verschillende gebruikers van de open ruimte aan te duiden en deze op een geïntegreerde manier
op elkaar af te stemmen. Eigen instrumenten zijn hiertoe niet voor handen. Hoewel in een
landinrichtingsgebied als dusdanig niet meer of minder kan , kan het door overleg en een geintegreerde aanpak bestaande ontwikkelingen bijsturen of een aanzet geven tot nieuwe .
Visieontwikkeling is een essentieel onderdeel bij landinrichting. Deze studie wil op een wetenschappelijk onderbouwde wijze een structuur uittekenen die de ecologische waarden van
het gebied duurzaam kan behouden en versterken.

In Hoofdstuk 1 geeft het juridisch en beleidsmatig kader weer dat voor de ecologische waarden van het gebied relevant is. Het verschaft een zo volledig mogelijk beeld van de initiatieven m.b.t. ecologie die in het gebied lopen of gepland zijn.
In Hoofdstuk 2 volgt een landschapsecologische beschrijving van het studiegebied. Het omvat
alle verzamelde bestaande ecologische gegevens die uitvoerig worden beschreven en geïnterpreteerd. Bijzondere aandacht gaat naar de waterlopen en hun valleien, naar versnippering,
naar bodemerosie, naar hydrologie, naar gradiëntrijke milieus.
Op basis van deze beschrijving werd het studiegebied (22.000 ha) opgedeeld in twaalf deelgebieden die ecologisch een eenheid vormen (Hoofdstuk 3). De ecologie van deze eenheden
wordt gekarakteriseerd t.o.v. het studiegebied. Tevens hoort hier een beschrijving bij van de
relaties tussen deze deelgebieden, een overzicht van de bestaande knelpunten en bedreigingen
en van de kenmerkende sleutelprocessen.
In Hoofdstuk 4 wordt een globale visie opgebouwd, bestaande uit een aantal natuurstreefbeelden in de deelgebieden. Hierbij werd rekening gehouden met de randvoorwaarden die andere
sectoren aan het gebied opleggen.
Dit hoofdstuk vertaalt de natuurstreefbeelden naar opties of doelstellingen. Er worden een
aantal concrete acties aan gekoppeld en voorstellen geformuleerd.
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1 JURIDISCH EN BELEIDSMATIG KADER
1.1 JURIDISCH KADER
1.1.1 Europese wetgeving
EUROPESE RICHTLIJN 79/409/EEG (VOGELRICHTLIJN)
In 1979 werd door de Europese Gemeenschap de Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud
van de vogelstand uitgevaardigd, beter bekend als de Vogelrichtlijn. Het doel ervan is de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen. Volgens artikel 4 van deze Richtlijn moeten er speciale
beschermingsmaatregelen getroffen worden voor de leefgebieden van een aantal vogelsoorten, vermeld in de zogenaamde Bijlage I van de richtlijn. Bovendien moet men ook de rui-,
overwinterings- en rustplaatsen van geregeld voorkomende trekvogelsoorten (onder andere
watervogels en ganzen) beschermen. Als belangrijkste maatregel dient elke lidstaat Speciale
Beschermingszones (SBZ – V) aan te wijzen op basis van opgegeven selectienormen. In deze
gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten
en van hun leefgebieden. Ook buiten deze beschermingszones moeten de lidstaten zich inzetten om de vervuiling en verslechtering van de leefgebieden van de soorten te voorkomen (Van
Vessem & Kuijken 1986).
In het gebied werd de Dijlevallei aangeduid als Vogelrichtlijngebied. Naast de gebieden die
volgens het gewestplan ofwel als Natuur-, Bos- of Reservaatgebied zijn aangeduid, zijn hierbinnen slechts bepaalde habitats beschermd nl.:vijvers, moerassen, loofbossen, bron- en
kwelgebieden.
De afbakening is gemotiveerd op basis van een groot aantal Annex I-soorten, waarvan slechts
enkele vogels als broedvogel voorkomen, waaronder porseleinhoen (Porzana porzana: 2);
ijsvogel (Alcedo atthis: 5); wespendief (Pernis apivorus: 1 )zwarte specht (Dryocopus martius: 1-2) en blauwborst (Luscinia svecica: 2-3).
Als voornaamste aantallen wat betreft niet-broedende Annex I-soorten kunnen vermeld worden: aalscholver (Phalacrocorax carbo sinensis: 15); purperreiger (Ardea purpurea: 4); kleine
zwaan (Cygnus columbianus bewickii: 22); wilde zwaan (Cygnus cygnus:10); kraanvogel
(Grus grus: 30); kluut (Recurvirostra avosetta: 42); goudplevier (Pluvialis apricaria: 30);
bosruiter (Tringa glareola: 12) en zwarte stern (Chlidonias niger : 30) (Van Vessem & Kuijken 1986).

EUROPESE RICHTLIJN 92/43/EEG (HABITATRICHTLIJN)
In het kader van deze richtlijn heeft de Vlaamse regering binnen het studiegebied drie habitatrichtlijngebieden aangegeven (zie figuur 1 en tabel 1).
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Aanwezig binnen het studiegebied

Valleien van Dijle,
Laan en IJse met
aangrenzende bosen moerasgebieden
Valleigebied
tussen
Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem

Tabel 1: Habitats en soorten beschermd volgens Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG

binnen het studiegebied is niet aangetoond

Oppervlakte binnen studiegebied (ha)

1981

Tot. oppervlakte habitatrichtlijn4068
gebied (ha)
Habitats

Zoniënwoud

Aanwezig binnen het habitatrichtlijngebied, voorkomen

183

200

1445

2761

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren
met benthische Characeeënvegetatie
Van nature eutrofe meren met vegetatie
3150 van het type Magnopotamium of Hydrocharition
4030 Droge heide (alle subtypen)
6430 Voedselrijke ruigten

prioritair
prioritair
Amfibieën

6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
Beukenbossen van het type met Ilex- en
9120 Taxus-soorten, rijk aan epifyten (IliciFagetum)
9130 Beukenbossen van het type AsperuloFagetum
9160 Eikenbossen van het type StellarioCarpinetum
6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme
bodems
Alluviale bossen met Alnion glutinosa en
91E0 Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
1166 Kamsalamander (Triturus cristatus)

Invertebraten 1016 Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana)
1083 Vliegend hert (Lucanus cervus)
Zoogdieren

1308 Dwarsoor of Mopsvleermuis (Barbastella
barbastellus)
1321 Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus)
1323 Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii)
1324 Vale vleermuis (Myotis myotis)

2
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EUROPESE RICHTLIJN 75/440/EEG (DRINKWATER)
In het kader van deze richtlijn voor de bescherming van de productie van drinkwater heeft de
Vlaamse regering waterlopen ingedeeld in categorieën naargelang de bestemming als drinkwater categorie A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater.
Aan iedere bestemming zijn een aantal waterkwaliteitsnormen gekoppeld. Alle oppervlaktewateren, of ze een bestemming hebben gekregen of niet, dienen te voldoen aan de Vlaamse
basiskwaliteitsnormen.
Het volledige bekken van Laan en Dijle tot 200 meter stroomafwaarts van de Neerijsebaan,
evenals enkele zijlopen van de IJse met onder meer de Terdellebeek, Nellebeek en de Langegracht hebben als kwaliteitsdoelstelling drinkwater (Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
2000).
De IJse zelf en de Nethen hebben als kwaliteitsdoelstelling viswater en productie van drinkwater.
De waterlopen met als kwaliteitsdoelstelling viswater zijn de Leigracht in Neerijse en de Voerenvijvers in Vossem.
De resterende waterlopen met als voornaamste de Voer stroomafwaarts Vossem, de Dijle
stroomafwaarts Neerijse, de Ruwaal, de Vaalbeek, de Vloetgracht, de Kleine Maalbeek en de
Vuilbeek hebben de basiswaterkwaliteitsdoelstelling.
Voor de visuele voorstelling van de doelstellingen wordt verwezen naar kaart 10 van de voorstudie (Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 2000).

EUROPESE KADERRICHTLIJN WATER 2000/60/EEG
De richtlijn verwoordt een nieuwe visie omtrent het duurzaam omgaan met water en schetst
het kader voor een integraal waterbeheer. Voor de hele Europese Unie is daarmee een uniform
waterbeleid uitgetekend. Vele bestaande richtlijnen die betrekking hebben op water zullen
worden geïntegreerd in de kaderrichtlijn. De vier hoofddoelen van het communautair waterbeleid zijn: voldoende drinkbaar water, voldoende beschikbaar water voor andere economische
doeleinden, bescherming van het milieu en het afzwakken van de gevolgen van droogtes en
overstromingen ((Europese Commissie 1999);(Raad van de Europese Unie 1999) in
(Anseeuw 2000)).
De richtlijn bepaalt dat de omzetting naar eigen wetgeving moet afgerond zijn tegen uiterlijk
eind 2003. De praktische uitwerking van de richtlijn gebeurt op basis van stroomgebiedbeheersplannen en krijgt vorm in het decreet op het integraal waterbeleid dat de Vlaamse overheid momenteel voorbereidt (Vlaams Integraal Wateroverleg Comité (VIWC) 2001). Voor het
studiegebied zijn momenteel geen afgewerkte stroomgebiedbeheersplannen beschikbaar
(med. J. Bogaert, Aminal afdeling Water).
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1.1.2 wetgeving Vlaams Gewest
NATUURDECREET
Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
VLAAMS ECOLOGISCH NETWERK
Binnen het decreet werd het beginsel van gebiedsgericht beleid ingebracht. Een belangrijk
onderdeel hiervan is de aanduiding van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), d.i. het samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden in de open ruimte waarin een specifiek
natuurbeleid wordt gevoerd.
De eerste fase van de afbakening is eind september 2002 in openbaar onderzoek gegaan (zie
figuur 2).
NATUURRESERVATEN
De Vlaamse minister van Leefmilieu kan terreinen die van belang zijn voor het behoud en de
ontwikkeling van de natuur, aanwijzen of erkennen als natuurreservaat. In deze natuurreservaten wordt, door een aangepast beheer, een natuurstreefbeeld duurzaam behouden of ontwikkeld.
Er bestaat een onderscheid tussen Vlaamse natuurreservaten (van de Vlaamse overheid) en
erkende natuurreservaten (van natuurverenigingen of van particulieren).
VLAAMSE NATUURRESERVATEN
Binnen het studiegebied liggen vier Vlaamse natuurreservaten:
“Rodebos en Laanvallei”, “de Vijvers Florival”, “de Ijsevallei” alle gelegen in Huldenberg en
“de Vijvers van Oud-Heverlee”. Voor elk van deze natuurreservaten werd een visiegebied
afgebakend: daarin kan AMINAL afdeling Natuur het recht van voorkoop uitoefenen voor
wat de groene bestemmingen betreft (zie figuur 3).
ERKENDE NATUURRESERVATEN
Binnen het studiegebied liggen drie erkende natuurreservaten (zie figuur 3).
“De Doode Bemde” te Oud-Heverlee, Huldenberg en Bertem, “Rotte gaten” te MeerbeekKortenberg en “Ijsebroeken” te Overijse liggen volledig binnen het studiegebied. “De Doode
Bemde” is uitgegroeid tot één van de grootste natuurreservaten van Vlaams-Brabant.
Momenteel loopt voor het “Twaalfapostelenbos” (provinciaal eigendom) te Tervuren de aanvraag ter erkenning. Het studiegebied omvat ook ten dele het visiegebied van het erkende
natuurreservaat “Molenbeekvallei Herent – Kortenberg”.
Recent heeft Natuurpunt projecten opgestart in de “Koeheide” en “Hellegracht” te Bertem en
de “Grubbe” in Kortenberg.
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Deze reservaten zijn alle in beheer van Natuurpunt. Het beheer van “De Doode Bemde” verloopt in nauwe samenwerking met de vereniging Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud.
NATUURINRICHTING
Binnen het studiegebied loopt momenteel het natuurinrichtingsproject Dijlevallei (Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) & Administratie Milieu 2000). Een tweede project, ‘Laanvallei’, is
in onderzoek. (zie figuur 3).
NATUURVERGUNNINGEN
Een uitvoeringsbesluit van het decreet (B.S., 10 september 1998) m.b.t de natuurvergunning,
vervangt het vroegere ‘vegetatiebesluit’ dat een vergunningsplicht oplegde voor het wijzigen
van vegetatie en kleine landschapselementen. Voor de wijziging van de vegetatie en van kleine landschapselementen geldt een wijzigingsverbod, vergunningsplicht of meldingsplicht
afhankelijk van het actuele vegetatietype en eventueel van de bestemming op het gewestplan,
ligging in IVON, habitat-, vogelrichtlijn- of Ramsargebied.
Op de kaart in figuur 4 wordt een beeld gegeven van waar een verbod geldt of een vergunning
verplicht is. Hierbij moet opgemerkt worden dat:
de plaatsen met meldingsplicht niet worden weergegeven
waterlopen ook niet weergegeven worden, hoewel ook zij onderhevig kunnen zijn aan
een natuurvergunningsplicht.
het besluit van toepassing is op de op het terrein aanwezige vegetaties en bijgevolg
onafhankelijk is van uitgevoerde karteringen.
Een goedgekeurd inrichtingsplan in kader van landinrichting laat toe af te wijken van de verbods- en vergunningsbepalingen.
REGIONALE LANDSCHAPPEN
Het decreet maakt ook de oprichting van regionale landschappen mogelijk. In het uitvoeringsbesluit van 8 december 1998 (B.S., 12/02/2002) wordt de voorlopige en definitieve erkenning
van regionale landschappen vastgelegd.
Binnen het studiegebied zijn twee regionale landschappen opgericht: Dijleland en Zenne,
Zuun en Zoniën. Hun werkingsgebied wordt weergegeven op figuur 5.
SOORTENBESCHERMINGSPLANNEN
Voor de vroedmeesterpad, das en hamster werd een soortenbeschermingsplan opgesteld
(Vervoort 1994) (Econnection 1996) (Valck et al. 2001)(zie ook 2.3.3; 2.3.1).
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RUIMTELIJKE ORDENING
In afwachting van de opmaak van nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen in het kader van het
structuurplanningsproces (zie beleid 1.2.1) vormen de huidige plannen van aanleg, zijnde de
gewestplannen, de algemene plannen van aanleg (APA) en de bijzondere plannen van aanleg
(BPA), het juridisch bindende kader voor het grondgebruik (Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) 2000).
Voor de beschrijving van deze bestemmingsplannen wordt verwezen naar de voorstudie (kaart
6 en pag 12).

MILIEUWETGEVING
De voor de ecologie meest relevante Vlaamse regelgeving zijn het Decreet houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid (DABM), het Mestdecreet, het Mestactieplan 2 en de
Vlaremwetgeving.
Aangezien deze wetten algemene bepalingen vastleggen en rekening houdend met de complexiteit van deze materie, wordt voor een verdere toelichting verwezen naar de website
www.mina.vlaanderen.be en gespecialiseerde literatuur.

BOSDECREET
BOSRESERVATEN
Het bosdecreet van 13 juni 1990 laat de mogelijkheid toe tot het aanduiden van bosreservaten.
In het Zoniënwoud, het Meerdaalwoud en het Heverleebos liggen bosreservaten. De meeste
delen liggen buiten het studiegebied, met uitzondering van een gedeelte van het Kouterbos,
“Putten van den IJzeren Weg” en “Kleine Moerassen” met een grootte van 15 ha. Voor de
situering wordt verwezen naar de voorstudie ((Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 2000) zie
kaart 13).

LANDSCHAPSZORG
De landschappen en dorpsgezichten die juridisch beschermd zijn, worden weergegeven in de
voorstudie ((Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 2000) zie kaart 11 en pag 26).

JACHTDECREET
WILDBEHEEREENHEDEN
In het uitvoeringsbesluit van 1 december 1998 (B.S., 12/02/2002) van het Jachtdecreet van 24
juli 1991 worden de voorwaarden van vaststelling van wildbeheereenheden (WBE) vastgelegd.
Volgende WBE zijn binnen het studiegebied actief:
“Tussen Vaart en Molenbeek”: Herent, Kortenberg en Zaventem;
“Tussen Voer en IJse: Tervuren, Duisburg, Bertem en Overijse;
“Bertembos”: Bertem.
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POLDERS EN WATERINGEN
Binnen het studiegebied zijn geen Polders en Wateringen ingesteld.

BEHEER WATERLOPEN
Zoals in de rest van Vlaanderen worden de waterlopen in het studiegebied beheerd naargelang
de categorie van de waterlopen:
1e categorie: Vlaams Gewest, AMINAL afdeling Water;
2e categorie: Provincie;
3e categorie: Gemeente.
Kaart 4 van de voorstudie geeft aan tot welke categorie(ën) een waterloop behoort.

WATERWINGEBIEDEN
In het uitvoeringsbesluit van 27 maart 1985 wordt de afbakening van de waterwingebieden en
beschermingszones vastgesteld.
Voor de situering van de beschermingszones wordt verwezen naar de voorstudie.

1.2 BELEIDSMATIG KADER
Hieronder worden de bestaande ruimtelijke beleidsvisies – van Europees tot gemeentelijk
niveau – weergegeven die een ecologische impact hebben op het projectgebied.

1.2.1 Ruimtelijke planning
TWEEDE BENELUX STRUCTUURSCHETS
Hier kan worden verwezen naar de bespreking in de voorstudie.

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN
Hier kan worden verwezen naar de bespreking in de voorstudie.

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAAMS-BRABANT
Voor de provincie is het ruimtelijk structuurplan nog in opmaak. Op 5 december 2002 werd
het voorontwerp goedgekeurd. Het bindend gedeelte vermeldt de natuurverbindingsgebieden
(tabel 2), maar zonder ze af te bakenen op kaart.
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Tabel 2 : Natuurverbindingsgebieden (in voorontwerp)
Verbinding van natuurkernen langs de Dijle
Verbinding van de Voer tussen Dijle en Park van Tervuren-Kapucijnenbos
Onderlinge natuurverbinding tussen versnipperde bossen (Hogenbos en Moorsel met Kinderenbos en Voeshoek-Weeberg (verbindingen naar de Voer) en noordelijk met bossen van de
vallei van de Molenbeek
Onderlinge verbinding tussen complex van Zoniënwoud en bossen IJse (Koningsberg) en
Laan (Tempeliersbos-Bilandebos)
Onderlinge verbinding tussen complex van Kapucijnenbos en bossen IJse en Laan (Marnixbos, Kaalheide, Koningsberg, Stokkembos, Breembos, Mommaartshof)
Onderlinge natuurverbinding met en naar Dijle van versnipperde bossen (Weeberg en
Tersaartbos) naar Zoet Water (Dijle); Ganspoel naar Margijsbos (Dijle); Vogelzang-Bos van
Laurensart naar Dijle;Sint-Agatha-Rodebos (Laan) naar Vetsaart en Lange Heide
Verbinding Molenbeek-Parkbeek met Dijle en bossen op Diestiaanheuvels (BruulbosLangenbos) en bossen Meerdaalbos-Mollendaalbos
Verbinding tussen Heverleebos en Meerdaalwoud

GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN
Overijse heeft reeds enkele jaren een structuurplan, maar dit is niet meer aan het huidig decreet aangepast (Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 2000). Bertem, Huldenberg, Tervuren en
Wezembeek-Oppem, Zaventem zijn formeel gestart met het structuurplanningsproces.

1.2.2 Natuur- en milieubeleid
MILIEUBELEIDSPLAN
VLAAMS GEWEST
Het natuurbeleid is op Vlaams niveau sterk geïntegreerd met het milieubeleid. Vijfjaarlijks
wordt een milieubeleidsplan (MBP) uitgewerkt. Een natuurbeleidsplan was voorzien als onderdeel van het MBP, maar dit zal pas worden uitgewerkt voor het volgende MBP.
Het Vlaamse MBP 1997-2001 (Vanwittenbergh & Partners [1998]) werd voor één jaar verlengd. In dit MBP worden drie strategische doelstellingen geformuleerd voor de planperiode:
de bevolking, de bedrijven en de overheden tot een meer milieubewust gedrag brengen;
de kwaliteit van het milieu op de gemiddelde kwaliteit in de ons omringende landen
afstemmen;
natuur- en milieuschade maximaal voorkomen.
8
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In het MBP wordt een thematische benadering gevolgd. Van de 13 thema’s zijn er 8 waarvan
de doelstellingen, strategieën, initiatieven of acties in meerdere of mindere mate verband houden met het natuurbeleid: verzuring, vermesting, verdroging, verspreiding van gevaarlijke
stoffen, verontreiniging van oppervlaktewater, verdroging, verstoring door geluidshinder,
versnippering en verlies van biodiversiteit.
Voor
meer
en
duidelijke
informatie
wordt
(www.milieubeleidsplan.be/plan/downloads.htm) aanbevolen.

de

specifieke

website

Elk jaar wordt in een milieujaarprogramma opgegeven welk deel van het MBP dat jaar zal
worden uitgevoerd.
Het zuiveren van de oppervlaktewateren is een prioriteit van de Vlaamse overheid. Ze streeft
een basiskwaliteit na voor alle waterlopen. Om deze doelstelling te bereiken wil ze vermijden
dat er nog ongezuiverd afvalwater in de waterlopen geloosd wordt. Tegenwoordig zijn in het
projectgebied meer dan 85 - 90 % van de huishoudens aangesloten op een riolering. Echter
het aandeel van het huishoudelijk afvalwater dat gezuiverd wordt in een zuiveringsstation ligt
nog zeer laag en bedraagt minder dan 25%.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
In opvolging van de milieuconvenant, werd in 2001 een nieuwe vorm van samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Als een provincie of gemeente de overeenkomst ondertekent, krijgt
ze in ruil voor het uitvoeren van een aantal taken die in deze overeenkomst worden opgesomd, financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. De provincie of
gemeente kan - binnen zekere marges - zelf kiezen welke onderdelen van de overeenkomst
worden ondertekend en welke ambitieniveaus ze wenst te behalen. De samenwerkingsovereenkomst werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering voor een periode van 6 jaar
maar zal contractueel aan de provincie en gemeenten worden voorgelegd voor twee maal drie
jaar.
De provincie ging voor vrijwel alle onderdelen ambitieniveau 2 aan, behalve voor water (niveau1) en het gebiedsgericht beleid (geen niveau).
Tabel 3 geeft een overzicht per gemeente van de aard van de afgesloten overkomst (bron:
www.samenwerkingsovereenkomst.be). Kraainem, Overijse en Zaventem hebben (nog) niet
ingetekend.
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Tabel 3: samenwerkingsovereenkomsten tussen Vlaams Gewest en gemeenten

WezembeekOppem

Tervuren

Kortenberg

Huldenberg

Hoeilaart

Herent

Bertem

(1: eerste ambitieniveau, 2: tweede ambitieniveau)

inwoners

8.918 19.017 9.839 9.056 17.439 20.231 13.689

km²

30

33

20

40

35

33

7

Algemeen

1

2

1

2

2

1

1

Instrumentarium

1

2

1

2

2

2

1

Vaste stoffen

1

2

1

2

2

2

1

Water

1

2

1

1

1

1

1

Natuurlijke entiteiten

1

1

1

2

1

1

0

Hinder

1

2

1

0

2

1

1

Mobiliteit

1

2

0

1

2

1

1

Energie

0

2

1

2

1

2

0

Burgers en doelgroepen 0

1

0

1

0

1

0

Gebiedsgericht beleid 0

0

0

0

0

0

0

GEMEENTELIJKE NATUURONTWIKKELINGSPLANNEN
Eén van de taken uit het vorige milieuconvenant, overgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, is het opstellen van een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP), waarbij een
globale en gedetailleerde visie op de natuur binnen de gemeente ontwikkeld wordt.
Een overzicht van deze plannen wordt gegeven in de voorstudie.

1.2.3 Landschapsbeleid
Het decreet op landschapszorg van 16 april 1996, gewijzigd op 21 december 2001, legt de
juridische basis voor het vaststellen van een landschapsatlas en een landschapskenmerkenkaart voor het Vlaamse Gewest.
De landschapsatlas is de atlas van de relicten van de traditionele landschappen, waarin de
landschapskenmerken weergegeven worden voor zover deze een erfgoedwaarde hebben.
In de landschapsatlas worden binnen de traditionele landschappen vijf typen van relicten onderscheiden, namelijk: ankerplaatsen, relictzones, zichten en punt- en lijnrelicten.
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TRADITIONELE LANDSCHAPPEN
De indeling van de traditionele landschappen van Vlaanderen geeft de regionale verscheidenheid van de historisch gegroeide cultuurlandschappen in hun situatie van voor de grote veranderingen vanaf de 18e eeuw. De indeling steunt op zowel fysische en natuurlijke kenmerken
zoals reliëf en bodemgesteldheid, als op cultuurlandschappelijke kenmerken zoals bewoningsvormen, landgebruik, percelering en landschapstype (Van Nuffel S. 2000).
Binnen het projectgebied komen 7 eenheden voor (tabel 4; figuur 6):
Tabel 4: Traditionele landschappen met hun oppervlakte
Traditioneel landschap

Oppervlakte (ha)

Relatieve oppervlakte
t.o.v. het studiegebied
(%)

Land van Bertem-Kortenberg

8154

37

Serreland van Hoeilaart-Overijse

7521

34

Dijle-Laan-Ijsebekken

1519

7

Zoniënwoud

661

3

Zonder naam

358

2

Meerdaalbos

251

1

Zandlemige Hageland

169

1

ANKERPLAATSEN
Ankerplaatsen zijn complexen van gevarieerde erfgoedelementen (punt of lijnelementen) die
een geheel of ensemble vormen dat ideaaltypische kenmerken vertoont omwille van de gaafheid of representativiteit, ofwel ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of
het herstel van de landschappelijke omgeving (b.v. als blikvanger). Het zijn m.a.w. ensembles, complexe gehelen van verschillende soorten elementen die een samenhang vertonen die
de identiteit van het relict bepaalt (Van Nuffel S. 2000).
Binnen het projectgebied komen 11 ankerplaatsen voor (tabel 5; figuur 7). Ongeveer éénderde
van het projectgebied ligt binnen een ankerplaats, wat hoog is in vergelijking met de gemiddelde bedekking van 19 % in de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone (zie verder).
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Tabel 5: Ankerplaatsen met hun oppervlakte

Ankerplaats

Relatief..
Oppervlakte t.o.v.
stu(ha)
diegebied
(%)

Plateau van Duisburg

2378

11,6

Valleien van Dijle en Laan ten zuiden van Leuven

1640

8,0

Bertembos en Grevensbos

795

3,9

Dorpskom Tervuren en Warandepark

433

2,1

Heverleebos -Zoet Water - Meerdaal- en Mollendaalbos

382

1,9

Zoniënwoud N.O., Kapucijnenbos, Bos van Marnix en Arboretum 368
van Tervuren

1,8

Kasteel de Merode

227

1,1

Margijsbos en Kasteel Van Der Vorst

163

0,8

Zoniënwoud tussen Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode

97

0,5

Kasteel van Leefdaal

49

0,2

Overijse

26

0,1

RELICTZONES
Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones waarin de connectiviteit tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke waardering. De aanduiding gebeurde maximalistisch, doch zonder scherpe grenzen te definiëren (Van Nuffel S. 2000).
Binnen het projectgebied komen 14 relictzones voor (tabel 6; figuur 8). Ongeveer de helft van
het projectgebied valt binnen een relictzone, wat hoog is in vergelijking met de gemiddelde
bedekking van 31 % in de ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone (zie verder).
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Tabel 6: Relictzones met hun oppervlakte

Relictzone

Relatief..
t.o.v. stuOppervlakte (ha)
diegebied
(%)

Plateau van Duisburg

2099

10,2

Plateau van Moorselbos - Hagenbos -Eikenbos - Bertem- 1866
bos

9,1

Vallei van Laan, IJse en de Dijle stroomopwaarts Leuven

1416

6,9

Interfluvium van Laan en IJse

836

4,1

Want- Tervenberg - Rot – Bosdelle

493

2,4

Omgeving van Ottenburg

459

2,2

Zoniënwoud - Bos van Marnix

421

2,1

Ter Hulst - Geitenhoek – Terdek

400

2,0

Heverleebos - Steenberg - Meerdaalbos en Mollendaalbos 357

1,7

Silsombos - Kareelbos - Langenbos - Kastanjebos - Wa- 310
rande

1,5

Hagaard – Koningsberg - Kaalheide - Vranken- en Ratten- 309
berg

1,5

Park van Tervuren - Tervuurse laan

260

1,3

Vuilbeek en Sterrebeek met haar Kasteelparken

74

0,4

Kouters van Nossegem, Steen-, Nederokkerzeel en Erps- 24
Kwerps

0,1

LIJN- EN PUNTRELICTEN
Lijnrelicten worden gevormd door beken, kanalen, wegtracés, oude spoorzaten, steile reliëfovergangen, markante holle wegen, enzovoort.
Opdat een lijnelement als lijnrelict kan worden geselecteerd, moet het voldoen aan één of
meer van volgende criteria (Van Nuffel S. 2000):
een cultuurhistorische waarde bezitten als verbindingsas of historische grenslijn en
voldoende gaaf zijn om herkenbaar te zijn;
een natuurwetenschappelijke waarde bezitten als geomorfologisch element of natuurelement en voldoende gaaf zijn om herkenbaar te zijn;
Instituut voor Natuurbehoud
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een belangrijke landschapsecologische waarde en functionaliteit bezitten;
een natuurlijke grens of overgangsgradiënt vormen die duidelijk herkenbaar is;
én geheel of gedeeltelijk een duidelijk perceptief contrast bezitten met de onmiddellijke omgeving zodat het als ruimte-structurerend element herkenbaar is.
De geselecteerde lijnrelicten zijn aangeduid op kaart in figuur 9.

Puntrelicten stemmen overeen met monumenten, kunstwerken, bouwelementen, archeologica,…
Opdat een puntelement als puntrelict kan worden geselecteerd, moet het voldoen aan criteria
analoog aan deze voor lijnrelicten: een historische oorsprong hebben, een cultuur- of natuurhistorische waarde bezitten, voldoende gaaf en herkenbaar zijn en in een weinig verstoorde
omgeving gelegen zijn (Van Nuffel S. 2000).
De selectie van puntrelicten is niet volledig (Van Nuffel S. 2000). Ze wordt eveneens op figuur 9 weergegeven.

Zichten zijn standplaatsen vanwaar men een onverstoord zicht heeft op een relict of landschap dat goed de kenmerken vertoont van het traditionele landschap, of van de overgang
tussen verschillende landschappen (Van Nuffel S. 2000). De zichten werden op de atlaskaarten aangeduid in zoverre ze uit de bronnen bekend waren.
De weergave in de atlas (zie figuur 9) is dan ook onvolledig (Van Nuffel S. 2000).
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1.3 OVERZICHT LOPENDE EN GEPLANDE INITIATIEVEN
Initiatief

Effect

Aard

Bossenstudies

Ecologie

Onderzoek

Integraal waterloopbeheer IJse

Ecologie (deels) Praktijkgericht

Integraal waterloopbeheer Voer

Ecologie (deels)

Praktijkgericht

Status
(1/1/2003)

Initiatiefnemer(s)

Lopend

KULeuven

Studies afgerond

AMINAL afdeling Water

Studies afgerond, Uitvoering Provincie Vlaams-Brabant; AMINAL afdeling
in voorbereiding
Water

Praktijkgericht

Modelleringsstudie in op- Provincie Vlaams-Brabant, AMINAL afdeling Wamaak
ter

Integraal waterloopbeheer Woluwe en bovenlopen Ecologie

Praktijkgericht

Modelleringsstudie in op- Provincie Vlaams-Brabant, AMINAL afdeling Wamaak
ter

Groene Vallei Midden-Brabant

Ecologie

Praktijkgericht

Planfase

Regionaal Landschap Dijleland

Lifestudie erosie

Milieu

Onderzoek

Lopend

KUL, Resources Analysis, VLM

RWZI Vossem

Milieu

Praktijkgericht

Planfase

Aquafin, VMM

Volledig rioleringsplan met gescheiden stelsel
(Tervuren)
Milieu

Praktijkgericht

Planfase

Provincie Vlaams-Brabant, gemeente Tervuren

Project bufferstroken Vloedgrubbe

Milieu

Praktijkgericht

Lopend

Regionaal Landschap Dijleland

Sanering Vloetgracht Leefdaal

Milieu

Praktijkgericht

Lopend

Aquafin, gemeente Bertem

Lijnproject

Economie Praktijkgericht

In procedure

VMW

Hamsterproject

Natuur

Lopend

Natuurpunt

Integraal waterloopbeheer Molenbeek
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Status

Initiatief

Effect

Aard

Broedvogelinventarisatie 2001-2002

Natuur

Onderzoek

Afgerond

IN en Natuurpunt

Holle wegen inventarisatie

Natuur

Onderzoek

Afgerond

Regionaal landschap Dijleland

Bermbeheersplan

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

Gemeente Huldenberg ism IGO-Leuven

Bosuitbreiding Bertembos

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

AMINAL

Bosuitbreiding Maalbeekvallei

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

Gemeente Zaventem, AMINAL

Bosuitbreiding Meerdaalwoud

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

AMINAL

Bosuitbreiding Moorselbos

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

Gemeente Tervuren, AMINAL

Breughelproject TerMeeren

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

AMINAL

Educatief project IJse

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

Gemeente Huldenberg

Inrichting bronzone te Tervuren

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

Gemeente Tervuren

Inrichting pastorietuin Vossem

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

Gemeente Tervuren

Natuurinrichting Laan

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

VLM, Envico

Project Paardewater

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

particulier, Natuurpunt

Project rond de oude trambedding te Tervuren

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

Gemeente Tervuren, Natuurpunt

Project TenTrappen

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

Gemeente Huldenberg

Soortenbeschermingsplan das

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

AMINAL

Soortenbeschermingsplan hamster

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

AMINAL
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Status

Initiatief

Effect

Aard

Soortenbeschermingsplan vroedmeesterpad

Natuur

Praktijkgericht

Planfase

AMINAL

Bosuitbreiding bos van Marnix

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

AMINAL

Herinrichting Ijseoevers en aankoop braakliggend
terrein
Natuur

Praktijkgericht

Lopend

Gemeente Huldenberg, Provincie Vlaams-Brabant

Inrichting bufferstroken holle wegen Tervuren

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

Gemeente Tervuren, Provincie Vlaams-Brabant

Kerkuilenproject

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

Kerkuilenwerkgroep Natuurpunt

Natuurinrichting Dijlevallei

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

VLM

Poelenplan

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

Regionaal Landschap Dijleland

Poelenproject vroedmeesterpad

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

JNM, R. L. Dijleland, Natuurpunt, VHMW

Oeverzwaluwenwand zandgroeve

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

Gemeente Huldenberg

Project Schaatbroek

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

Gemeente Overijse

Reservaatsproject Doode Bemde

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

VHMW, Natuurpunt

Reservaatsproject Florival

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

AMINAL

Reservaatsproject Ijsevallei

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

AMINAL

Reservaatsproject Grubbe

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

Natuurpunt

Reservaatsproject Ijsebroeken

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

Natuurpunt

Reservaatsproject Koeheide

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

Natuurpunt, stad Leuven

Reservaatsproject Rodebos en Laanbroeken

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

AMINAL

Instituut voor Natuurbehoud
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Status

Initiatief

Effect

Aard

Reservaatsproject Rotte gaten

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

Natuurpunt

Reservaatsproject Twaalfapostelenbos

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

Natuurpunt

Reservaatsproject Vijvers Oud-Heverlee

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

AMINAL

Soortenbeschermingsplan mezen en steenuil

Natuur

Praktijkgericht

Lopend

Gemeente Huldenberg

Lopend

Aminal Bos en Groen i.s.m. Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt

Vleermuizenonderzoek bunkers en inrichting

Natuur

Praktijkgericht

(1/1/2003)

Initiatiefnemer(s)

De lopende en geplande GNOP-acties met een stand van zaken qua uitvoering, een hun aard en kostprijs werden opgenomen in een databank (beheerd
door
AMINAL
Natuur).
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2 ALGEMENE ECOLOGISCHE BESCHRIJVING
2.1 ABIOTISCHE KARAKTERISERING
2.1.1 (Hydro)Geologie
De geologische en hydrogeologische kenmerken van het gebied zijn redelijk goed gekend uit
de beschikbare gegevens in de literatuur. De Smedt et al. (2001) geven een overzicht. De verschillende geologische formaties die voorkomen in het studiegebied worden gegeven in tabel
7 (met vermelding van de HCOV-code (=hydrogeologische codering van de ondergrond van
Vlaanderen).
Tabel 7: Overzicht van de geologische lagen (grotendeels naar De Smedt et al. (2001))
Stratigrafie
Holoceen
Pleistoceen
Mioceen
(0250)

Groep
Kwartaire deklagen (0150)
Pleistocene afzettingen (0160)

Lid

Diest (0252)
Berchem (0254)
Rupel

Oligoceen

Formatie

Boom (0300)
Bilzen
Borgloon

Tongeren

S.H.Hern (0450)

Putte (0302)
Yerhagen (0303)
Belsele-Waas (0304)
Berg (0431)
Kerkom (0432)
Boutersem (0434)
Neerrepen (0451)
Grimmertingen (0452)

Zelzate (0453)
Maldegem
Eoceen
Zenne

Ieper

Paleoceen
(1000)

Landen

Lede (0612)
Brussel (0620)
Tielt
Kortrijk (0920)

Hannut
Heers (1030)
Gulpen (1113)
Herve (1120)

Krijt
Paleozoïcum
(1300)

(sokkel)

Onderdaele (0504)
Asse (0505)
Wemmel (0611)

Aalbeke (0921)
Moen (0922)
Saint-Maur (0924)
Grandglise (1013)
Lincent (1014)
Waterschei (1022)
Gelingen (1031)
Orp (1032)

Lithologie
zand, leem, klei,
grind
zand
zand
klei
klei
klei
zand
zand
mergel
fijn zand
kleiïg zand
klei-zand
zand
klei
zand
zand
zand
zand
klei
klei
klei
zand
tufsteen
kalkhoudende klei
mergel
kleihoudend zand
krijt
mergelige klei
gesteenten

Hydrogeologie
plaatselijk
watervoerend
watervoerend
afsluitend
watervoerend
plaatselijk
watervoerend
half-afsluitend
afsluitend
watervoerend

afsluitend
watervoerend
afsluitend

watervoerend
plaatselijk
watervoerend

De kaart met de dagzomende lagen binnen het studiegebied wordt gegeven in figuur 10.

Hierna volgt een beschrijving van de grondlagen met voornamelijk aandacht voor de watervoerende eigenschappen (naar De Smedt et al. (2001)).
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Holoceen en Pleistoceen (Kwartair)
De kwartaire afzettingen in het studiegebied zijn zeer heterogeen qua samenstelling en dikte
(zie ook hoofdstuk bodem 3.1.2). Bijna overal is er een kwartaire deklaag aanwezig, tenzij
lokaal op bepaalde heuveltoppen en op de flanken met een steile hellingsgraad. In de depressies is het pakket aanmerkelijk dikker (soms meer dan 10m) dan op de heuvelruggen.
Deze deklaag kan in combinatie met de erop aanwezige vegetatie en de lokale hellingsgraad
een belangrijke invloed uitoefenen op de doorstroming van infiltrerend regenwater en de voeding naar de onderliggende grondwaterlagen.
De holocene rivierafzettingen hebben een zeer heterogene samenstelling van zand, leem, klei
of turf.
Belangrijker zijn de Pleistocene alluviale afzettingen, die verschillende tientallen meters dik
kunnen zijn en aan de basis dikwijls bestaan uit goed watervoerende, grindhoudende zanden.
Dit is het geval voor de vallei van de Dijle. De dikte van de Pleistocene afzettingen vermindert sterk in zuidelijke richting. Waar de watervoerende Pleistocene afzettingen in contact
staan, hetzij horizontaal of verticaal, met de zanden van Brussel kunnen deze als één watervoerend geheel beschouwd worden.

Mioceen
De Miocene afzettingen in het studiegebied omvatten de Formaties van Diest. De Formatie
van Diest bestaat uit grove, zeer glauconietrijke (en bijgevolg ijzerrijke) zanden met zandsteenbanken De laag is in het studiegebied matig goed watervoerend.
Het verspreidingspatroon van het Diestiaan vertoont in tegenstelling met de meeste andere
geologische lagen een discontinu patroon van verspreiding. De Diestiaanlaag van het studiegebied is volledig afgescheiden van een aaneengesloten laag die zich meer noordoostwaarts
situeert. De noordrand van dit ‘eiland’ of getuigenheuvel vormt een steilrand en markeert de
overgang van Laag- naar Midden-België.
De Formatie van Diest dagzoomt uitsluitend en over grote delen van het plateau van Moorsel
(= interfluvium Voer en Molenbeek).

Oligoceen
Binnen het studiegebied komen geen afzettingen van belang voor.

Eoceen
De Groep van Tongeren - Formatie van St-Huibrechts-Hern bestaat uit zeer fijne zanden, matig glauconiethoudend en met wisselend kleigehalte (Zanden van Neerrepen en Grimmertingen). Deze formatie gaat in noordwestelijke richting geleidelijk over in de Formatie van
Zelzate, die bestaat uit zand met wisselende hoeveelheden klei en kalk.
Deze lagen zijn slechts plaatselijk watervoerend wegens de grote verscheidenheid in lithologie (Tongeriaan).
20
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Het Tongeriaan dagzoomt vooral op de hogere delen van het plateau van Duisburg (= interfluvium Voer en IJse) en op de (steil)randen van het plateau van Moorsel.

De Formatie van Maldegem bestaat uit afwisselende lagen glauconiethoudend fijn zand en
klei. Onderaan bevindt zich een sterk glauconiethoudende kleilaag. Het is een waterafsluitende laag.
Deze groep dagzoomt binnen het studiegebied uitsluitend binnen het stroomgebied van de
Zenne.

De Groep van Zenne - Formatie van Lede bestaat uit kalk- en glauconiethoudende fijnkorrelige zanden. Het vormt samen met de Zanden van Brussel, waarop deze formatie rust, één watervoerende laag, die wordt aangeduid met de benaming Ledo-Brusseliaan.
Deze groep dagzoomt binnen het studiegebied vooral op het plateau van Duisburg en op de
hogere delen van het plateau van Maleizen (= interfluvium IJse en Laan).

De Formatie van Brussel bestaat uit grove zanden en fijnkorrelig kalkhoudend zand. Het is de
voornaamste watervoerende grondlaag in het studiegebied. Deze grondwaterlaag wordt het
Brusseliaan genoemd. De dikte bedraagt gemiddeld 30 tot 40 m, met uitschieters tot 70 m.
De laag dagzoomt in de depressies en valleien van de Voer, Molenbeek, IJse (stroomafwaarts
tot Overijse) met al haar zijbeken. Hier is de grondwaterlaag freatisch.
Brusseliaan dagzoomt tevens op het plateau van Ottenburg (= interfluvium Laan en Dijle).
In de valleien van de Dijle en de Laan is de laag volledig weggeërodeerd.

De Groep van Ieper -Formatie van Tielt bestaat uit grijsgroen zeer fijn zand tot silt en is kleihoudend. Het is een zeer dunne watervoerend laag.
Het dagzoomt lokaal op de flanken van de Woluwevallei.

De Formatie van Kortrijk bestaat uit kleiige sedimenten die naar boven toe zandiger worden.
De dikte vermindert snel in oostelijk richting. Vanuit hydrogeologisch standpunt zijn deze
afzettingen belangrijk als afsluitende laag tussen het Brusseliaan en de diepere watervoerende
lagen.
Deze formatie dagzoomt enkel in valleien en is sterk vertegenwoordigd in de Dijlevallei, Ijsevallei en Woluwevallei.

Paleoceen
De Landengroep - Formatie van Hannut bestaat uit volgende lithologische eenheden:
•
De Zanden van Grandglise zijn fijne glauconiethoudende zanden. Deze laag heeft een
vrij uniforme dikte en is watervoerend in gans het studiegebied.
Instituut voor Natuurbehoud
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•
De Tuffeau van Lincent is een kiezelrijke kalksteen (tufsteen). Naar het noorden toe
wordt deze afzetting kleiig en minder kalkrijk. De Tuffeau van Lincent is in zijn ontsluitingsgebied in het bekken van de Grote Gete zeer watervoerend, echter op grotere diepte zoals in
het bekken van de Dijle is dit niet meer het geval.
De gemiddelde dikte van de ganse formatie bedraagt 30 tot 40 m in het studiegebied, maar
alleen de Zanden van Grandglise zijn watervoerend.
Deze grondlaag wordt het Landeniaan genoemd en heeft slechts een beperkte waterbergingscapaciteit, omdat de laag wordt afgesloten door de Formatie van Kortrijk.
Ze dagzoomt vooral in de Laanvallei en de Dijlevallei in Huldenberg.

Krijt
Het Krijt in het studiegebied bestaat uit de Formaties van Gulpen en Herve. De Formatie van
Gulpen bestaat voornamelijk uit wit compact krijt en de Formatie van Herve uit mergelige
klei. In het studiegebied is het Krijt watervoerend door een dicht spletennet, maar afgescheiden van de andere grondwaterlagen door de bovenliggende Formaties van Hannut en Kortrijk.
Naar het noorden toe komt de laag op steeds grotere diepte te liggen waardoor spletennet en
watervoerend vermogen afnemen. In zuidwesten, in het bekken van de IJse te Hoeilaart ontbreekt het Krijt.
Het dagzoomt uitsluitend in een kleine zone in de Dijlevallei (t.h.v. Florival).

Paleozoïcum (sokkel)
De sokkel bestaat uit vaste gesteenten, zoals kwartsieten, schiefers en kwartsofylladen. Door
de intense plooiing kunnen deze gesteenten aan de top gespleten zijn waardoor ze plaatselijk
watervoerend zijn. De sokkel dagzoomt nergens in het studiegebied.

2.1.2 Reliëf
Het studiegebied ligt naar Vlaamse normen relatief hoog, tussen 30 en 125 m en dit volgens
een NO – ZW-gradiënt.
Het wordt doorsneden door een aantal bijrivieren van de Dijle, eveneens volgens een NO –
ZW-gradiënt: Voer, IJse en Laan. Ze verdelen het studiegebied in een viertal langgerekte,
zacht golvende “plateau”ruggen, respectievelijk het Plateau van Moorsel, Duisburg, Maleizen
en Ottenburg.
Voor de beschrijving van het reliëf wordt verwezen naar de voorstudie (Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 2000) (zie p. 7 en 8; kaart 3).

Het is overwegend een heuvelachtig gebied (zie figuur 11). Vlakke delen zijn vooral te vinden
in het noordelijk deel dat aansluit bij Laag-België en op de waterscheidingskam van het Dijleen Zennebekken en in de valleien van de Dijle en Laan. De schaarste aan vlakke delen maakt
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dat het gebied eerder een overgangsgebied naar het plateaugebied ten zuiden (Waals landsgedeelte) kan genoemd worden.

2.1.3 Ecodistrict
Het projectgebied behoort tot de ecoregio “Ecoregio van de zuidoostelijke heuvelzone”. Hierbinnen ligt het deel ten westen van de Dijlevallei (deze vallei incluis) in het ecodistrict “Brabants lemig heuveldistrict”. Het gebied tussen de Heverleebos en Meerdaalwoud behoort tot
het “Droog Boven-Dijledistrict” (Sevenant et al. 2002). Het is een tamelijk homogeen district.
Het heeft een golvend reliëf, met fellere hellingen langs de valleien. De slechts matig dikke
leembodems rusten op zandige tertiairlagen. Het zijn door de dikke zandige lagen uitgesproken inzijgingsgebieden wat zich o.a. vertaalt in een weinig dicht hydrografisch netwerk. De
bovenlopen van de valleien zijn dan ook droge valleien. Er komen holle wegen en taluds
voor. Het landschap is globaal vrij gesloten door de grote boscomplexen en talrijke hellingbossen, maar in het studiegebied komen tevens grote open kouters voor.

2.1.4 Geomorfologie
Het gebied heeft een uitgesproken vallei-plateau karakter.
Typisch voor de valleien is hun asymmetrie: zeer kort en steil op de westelijke helling van de
plateaus (vooral van Maleizen en Ottenburg), langer en vaak intens vertakt op de oostelijke
helling . Het ontstaan van deze asymmetrie laat zich op verschillende wijzen verklaren
(Diriken & De Smedt 1989): afzetting van löss op de naar het zuiden geëxposeerde hellingen
(toen windluw), versterkt door een warmtegebonden solifluctie; grotere winderosie van de
naar het westen en het noorden geëxposeerde hellingen; door opstuwing met colluvium bewegen de rivieren oost- en noordwaarts, waardoor de druk op de west- en zuidhellingen nog
versterkt wordt.
Belangrijk gegeven is dat de noordelijke (steil)rand van het plateau van Moorsel de grens
bepaalt van Laag- en Midden-België, wat op plaatsen resulteert in spectaculaire zichten.
Eigen aan de interfluvia zijn de droge dalen, holle wegen en taluds. Het gebied vertoont op
dit vlak grote gelijkenissen met de Voerstreek. Deze karakteristieken onderscheiden het van
het centraal gedeelte van het plateaugebied ten zuiden van het studiegebied.
Een droogdal of ook del(le), duidt op een dal zonder grote waterloop. Hun ontstaan dateert
van de ijstijden. Er is alleen stromend water te zien, als het hard geregend heeft, of als sneeuw
en ijs beginnen te smelten.
Taluds of graften zijn plotse verhogingen die meestal leiden tot een terras in het landschap.
Over het ontstaan van taluds wordt verwezen naar (De Smedt [1976]) en naar hoofdstuk 2.1.8.
Over holle wegen of grubben (hun ontstaan, betekenis, aanleg en onderhoud,..) wordt verwezen naar (Hermans 2000).
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2.1.5 Landschappen
Voor een uitgebreide landschapsanalyse wordt verwezen naar de specifieke studie hieromtrent
(in voorbereiding).
In deze studie wordt de historische en actuele verspreiding van kleine landschapselementen
nader onderzocht omdat het een belangrijk gegeven is in het kader van de problematiek van
versnippering en bodemerosie.
Onder kleine landschapselementen worden verstaan: holle wegen, graften, bronnen, poelen,
houtachtige beplantingen op weg-, waterweg- of spoorwegbermen of op het talud van holle
wegen, van houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds, van heggen, hagen,
houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden (BVR 23.6.98)

HISTORISCHE VERSPREIDING
Op de historische kaarten van Ferraris zijn lineaire elementen relatief duidelijk aangegeven.
Het gaat hier echter vooral over de militair-strategisch belangrijkere houtige elementen. Taluds of puntvormige elementen zijn veel moeilijker herkenbaar.
Op de kouters kwamen in gewoonlijk regelmatig lijnelementen voor, hoofdzakelijk gebonden
aan wegen, maar niet aan perceelsgrenzen. Het landschap was slechts matig gecompartimenteerd.
De meeste gekarteerde holle wegen hadden een houtige begroeiing. Bovendien hadden vele
lijnelementen op de kouters een NW-ZO-oriëntatie. Toevallig of niet, stonden ze zo haaks op
de overheersende windrichting.
Bepaalde delen van het gebied vertonen een afwijkend beeld.
Vooral in de omgeving van Ottenburg was het kouterlandschap dicht geperceleerd.
Ook nabij vele - vooral centraal of zuidelijk gesitueerde- woonkernen werd het landschap kleinschaliger. Goede voorbeelden zijn de kernen van Tombeek, Terlanen, Huldenberg, Neerijse en in mindere mate ook Maleizen, Hoeilaart en Overijse. Hoeven
zijn er regelmatig met houtkanten omzoomd.
Bos- en valleigrenzen waren eveneens vaak gemarkeerd met een houtwal of houtkant.
Ook parken vielen vaak op door hun lineaire structuren.
In de valleien waren al de waterlopen meestal gemarkeerd met houtkanten of bomenrijen.
Afgezien hiervan was de aanwezigheid van lineaire elementen in de valleien voor de afzonderlijke valleien verschillend.
In de valleien van de Molenbeek, IJse en de Laan zijn de lineaire elementen algemener.
In de Dijlevallei waren ze plaatselijk. Voorbeelden met een hoge dichtheid aan houtkanten
zijn de omgeving van de Doode Bemde en de omgeving van Sint-Agatha-Rode.
In de valleien van de Maalbeek, Vaalbeek en Voer waren er relatief weinig lineaire elementen
aanwezig.

24

Instituut voor Natuurbehoud

Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

ACTUELE VERSPREIDING
De actuele verspreiding wordt weergegeven op kaart in figuur 12. Deze verspreiding is een
afgeleide van de biologische waarderingskaartbladen 31, 32 en 39 (Brichau et al.
2000;Guelinckx et al. 2002).
Op de kouters verschilt het actueel beeld sterk van het historische beeld.
Met name de begroeiingen gebonden aan wegen zijn ingekrompen. Vooral houtkanten gebonden aan holle wegen zijn sterk afgenomen. Nieuwe elementen zijn er maar met mate bijgekomen, waarvan voorbeelden zijn:
de bomenrijen langs de E40 te Bertem, de N3 tussen de ring R0 en het park van Tervuren,
enkele wegen in Kraainem, de Prinsendreef in Kortenberg, de N4 te Tombeek, de steenweg
van Bertem naar Meerbeek, enkele spoorwegen en trambeddingen.

De ‘ongebonden’ lijnvormige elementen zijn vooral aanwezig in het centraal en oostelijk deel
van het studiegebied. Het westelijke deel is er merkelijk armer aan, hoewel ze er niet ontbreken.
Holle wegen zijn algemeen aanwezig op de plateaus van Moorsel, Duisburg en Maleizen. De
meeste van hen zijn gelokaliseerd bij de steilrand, bij beide flanken van de Voer- en IJsevallei
en westflanken van de Dijle- en Laanvallei. Voorts zijn holle wegen aanwezig maar minder
algemeen op het plateau van Ottenburg, in de Vaalbeekvallei en in het stroomgebied van de
Maalbeek. Opvallend weinig holle wegen werden geïnventariseerd in Hoeilaart en de omgeving van het plateau te Jezus-Eik.
Het patroon van houtkanten en bomenrijen vertoont een opvallende overeenstemming met dat
van de holle wegen. Het patroon is iets minder scherp uitgesproken doordat ze niet strikt aan
reliëfovergangen gebonden zijn, waardoor ze ook centraal op de plateaugebieden te vinden
zijn.
Taluds komen alleen in het centraal deel algemeen verspreid voor. Op het plateau van Moorsel zijn ze geconcentreerd nabij de west- en zuidrand van het Bertembos, nabij de Walenpot
en Rattenkeutel, nabij de Grubbe, nabij Duivendelle en Vossem. Op het plateau van Duisburg
zijn ze opvallend geconcentreerd rond de zijbeken en de flank van de IJse. Ten westen van de
Nellebeekvallei zijn ze veel schaarser. Op het plateau van Maleizen zijn ze algemeen verspreid, met ook een afname westwaarts. Concentraties zijn te vinden in de omgeving van Terdek en Venusberg-(Tombeek-Overijse), Mommaertshof en Vossekouter (Terlanen-Overijse),
Breembos en Wolfshagen (Huldenberg). Op het plateau van Ottenburg zijn ze ook algemeen.
In het stroomgebied van de Maalbeek, Molenbeek en Vaalbeek zijn ze relatief veel schaarser.
Door de aanleg van de snelwegen zijn over aanzienlijke oppervlakten nieuwe taluds ontstaan.

Naast lijnvormige elementen op zich, bezitten parken en hoogstamboomgaarden vaak natuurrijke structuurelementen.
De verspreiding van de parken is grotendeels complementair aan deze van de lijnvormige
elementen (figuur 13). De grootste dichtheid van parken bevindt zich aan de (noord)westzijde
van het studiegebied. De verspreiding van hoogstamboomgaarden is daarentegen eerder gereInstituut voor Natuurbehoud
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lateerd met de plaatsen met hogere dichtheden van lijnvormige elementen. Wel is het zo dat
de grootste boomgaarden vaak in de buurt liggen van kasteelparken.

Valleien
In de valleien is de verspreiding van de kleine landschapselementen afgenomen. Vooral het
aspectbepalend gecompartimenteerd landschappelijk karakter is uit alle valleien verdwenen.
De Dijlevallei vooral in de omgeving van de Doode Bemde en de Molenbeekvallei in de omgeving van het kasteel de Merode vormen hierop een uitzondering. In de Voervallei zijn de
elementen sterk gefragmenteerd. In de Ijse- en Laanvallei zijn de resterende elementen minder
opvallend door de toegenomen bosoppervlakte.

2.1.6 Hydrologie
Het gebied is grotendeels een inzijgingsgebied omwille van de dikke doorlatende zandlagen.
Het water sijpelt door de leem en de daar onderliggende dikke zandige lagen (Brusseliaan 40
tot 50 meter dik, Lediaan 10 tot 15m), naar de onderliggende Ieperiaanse klei. Daarom ligt de
watertafel gemiddeld erg diep (figuur 14).
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Figuur 14: Diepte grondwatertafel t.o.v. van maaiveld (naar De Smedt et al. (2001))

In het gebied zijn drie tot vier aquifers te onderscheiden, dit zijn grondwaterlagen die watervoerend zijn, namelijk (van jong naar oud): Diestiaan-, Brusseliaan-, Landeniaan- en Krijtaquifer. Deze lagen zijn onderling gescheiden door waterafsluitende (klei)lagen.
Instituut voor Natuurbehoud
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De Diestiaan- en Brusseliaanaquifer vormen binnen het centraal en oostelijk deel van het studiegebied vrijwel één laag, door het vrijwel ontbreken van de kleilagen van Asse en het volledig ontbreken van Rupeliaan. Dit is hydrologisch een zeer belangrijk gegeven omdat dit de
basis is van het bestaan van regionale grondwaterstromen (zie verder). Indien de aquifer dagzoomt is het mogelijk dat ook de kwartaire en pleistocene lagen mee watervoerend zijn.
Deze aquifer is de belangrijkste binnen het studiegebied. Hij is in vrijwel heel het studiegebied aanwezig, vangt hier vrijwel steeds het neerslagoverschot op en herbergt het grootste
volume grondwater. Hij is semi-freatisch tot freatisch, afhankelijk van de textuur van de bodem.
De Landeniaan-aquifer is vooral van belang in de Dijlevallei, waar ze soms dagzoomt, maar
wordt frequenter artesisch afgesloten door Ieperse klei.
De diepste aquifer ligt in het Krijt en dagzoomt alleen lokaal in de Dijlevallei (Florival). Uit
deze laag wordt een belangrijk aandeel van de drinkwaterproductie opgepompt (zie onder).

Daar waar de aquifers aan de oppervlakte komen en de opwaartse stroming groter is dan de
nuttige neerslag spreekt men van kwel. De Smedt et al. (2001) hebben berekend waar binnen
het studiegebied kwelzones verwacht kunnen worden (figuur 15).
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Figuur 15: Kwelzones met hun berekende intensiteit (naar De Smedt et al. (2001))

Op basis van de aard van de kwel heeft het noordelijke deel (vallei van de Molenbeek) een
grondwatersysteem dat zich duidelijk onderscheidt van de rest van het studiegebied. Het kenmerkt zich doordat de kwelstromen vooral lokaal zijn met een gemiddeld matige intensiteit,
gebonden aan de Brusseliaanaquifer. Deze stromen kunnen, zij het in beperkte mate, ook hun
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aanvoer krijgen uit de andere aquifers. Dit verklaart waarom de intensiteit de plaatselijke voeding uit neerslag (± 500 mm/jaar) kan overschrijden (maxima van 1000 mm/j). De kwelzones
bestrijken ook een relatief grote oppervlakte binnen de vallei.
In het grootste deel van het projectgebied komen er alleen zeer geconcentreerde kwelzones
voor, die uitsluitend gelokaliseerd zijn in de valleien van de Dijle en haar zijrivieren. Deze
kwelzones worden gekenmerkt door een zeer hoge intensiteit van 500 mm/j tot meer dan
2000mm/j. Deze hoge kwelintensiteit toont aan dat de grondwatersystemen regionaal zijn.
Infiltrerend regenwater veroorzaakt op de plateaus een hoge grondwaterstand, waardoor er
voldoende peilverschil ontstaat opdat het grondwater over grote afstanden naar de kwelgebieden in de valleien kan stromen ofwel naar diepere lagen percoleert waarin de stroming zich
kan verder zetten naar andere gebieden (De Smedt et al. 2001). De voeding van de kwelzones
gebeurt volledig via de Brusseliaanaquifer. In de Laanvallei is ook voeding mogelijk vanuit
de Landeniaanaquifer, wat resulteert in een grondwaterkwaliteit met significant hogere carbonaatgehalten (Vercoutere 1995).
Hier en daar zijn er in de valleien ontbrekende stukken in het ruimtelijk patroon van de kwelzones. De verklaring hiervoor is de aanwezigheid van grote grondwaterwinningen die het
toestromend grondwater opvangen; daardoor verdwijnen er kwelzones (zie 2.1.9). Berekeningen geven aanwijzingen dat grondwaterwinningen in het Dijlebekken deels verantwoordelijk
zijn voor een afname van de oppervlakte kwelzones (modelmatig 33%) en afname (modelmatig 50 %) van de kwelintensiteit (De Smedt et al. 2001). Bovendien wordt de kwelintensiteit
ook onrechtstreeks beïnvloed door het oppompen uit andere aquifers dan de Brusseliaanaquifer, omdat de voeding van deze laatste hierdoor van onderuit sterk vermindert (tot 82%!).
Naast kwelverschijnselen kunnen er op de hellingen lokaal bronnen uittreden door de opbouw
van stuwwatertafel(s).

2.1.7 Hydrografie
De hydrografie bestudeert de waterlopen in een stroomstelsel. Belangrijk is niet alleen te weten waar ze lopen, maar ook welke structuur ze bezitten, waar ze van nature kunnen overstromen en wat hun waterkwaliteit is.

HYDROGRAFISCH NET
Als gevolg van de bodemeigenschappen heeft het gebied een ijl hydrografisch netwerk. Het
dikke leempakket heeft er voor gezorgd dat talrijke kleine zijbeken verdwenen zijn door overstuiving. Hierdoor heeft elke waterloop een relatief groot voedingsgebied.
De Dijle, samen met haar bijrivieren Voer, IJse, Laan, Vaalbeek en Molenbeek, ontwateren
vrijwel heel het studiegebied. Alleen het noordwestelijk deel watert, via de Maalbeek en de
Woluwe af naar de Zenne. Alle waterlopen behoren tot het Scheldebekken.

De zijbeken van de Dijle hebben een zeer specifieke vorm, bestaande uit een lange, vrijwel
onvertakte hoofdloop waarin talrijke kleine beekjes uitmonden. Het zijn hierom typische
bronbeken. Voor de Dijle is meer dan 90 % van het basisdebiet afkomstig van bronafvoer.
Ook tijdens regenperiodes blijft 50 tot 80% uit brondebiet bestaan (Bervoets et al. 1996).
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Doordat het bovenloopstelsel diep is ingesneden, worden op vele plaatsen de watervoerende
lagen aangesneden. Dit geeft aanleiding tot vele bronnen. Hierin kunnen een aantal typen
onderscheiden worden (naar De Smedt [1976]) (zie figuur 16).

Figuur 16: Brontypes Brabants Plateau (naar De Smedt [1976])
In het Rodebos worden de bronnen aangesneden op de hellingen zodat talrijke bronbeekjes
naar de Laan sijpelen. Langs de Dijle worden talrijke bronnetjes aangetroffen aan de voet van
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de hellingen zoals in het Kouterbos nabij het Zoet Water. Indien de watertafel door een zijdal
wordt aangesneden zoals bij de Ruwaal te Korbeek-Dijle ontstaan vaak tijdelijke bronnen.

STRUCTUUR WATERLOPEN
STRUCTUURKARAKTERISATIE
Binnen Vlaanderen werden de waterlopen op basis van hun morfologische kenmerken in 13
typen ingedeeld (Schneiders & Wils 1995). Binnen het studiegebied komen er vier typen voor
(zie figuur 17). De volgende typering geeft een algemene beschrijving. De vermelde soorten,
tenzij expliciet vermeld, komen niet noodzakelijk binnen het studiegebied voor. Hiervoor
wordt verwezen naar de hoofdstukken die de ecotopen en fauna beschrijven.
Bronbeek
Binnen het studiegebied komen een klein aantal bronbeken voor. Alle zijn ze in bos gelegen.
Op de figuur is slechts één bronbeek mee in de bovenvermelde studie opgenomen, de andere
beekjes zijn te klein om visueel voor te stellen (b.v. in het Rodebos, Bilandebos, Kouterbos,
Pastoorsbos).
Bronbeken vormen een aparte groep binnen de kleine beken. Ze vertonen een groot verval en
worden gekenmerkt door een specifieke levensgemeenschap met stroomminnende soorten
zoals de eendagsvlieg Ecdyonurus en de kokerjuffer Philopotamus montanus (Van Landuyt et
al. 1999).
Indien de beek voldoende diep is, kunnen soorten als beekprik, rivierdonderpad en beekforel
voorkomen.
Op de naakte oevers van de bronbeken zelf zijn een hele set zeer gevoelige mossen te vinden,
indicatoren voor eenzelfde basenrijk milieu: gekroesde pellia en groot varentjesmos. Net buiten het bereik van het kalkrijke water vindt men in dezelfde bronbeken wolmos en hookeria
(De Becker 1996). Deze levensgemeenschappen behoren tot de meest waardevolle levensgemeenschappen die in het studiegebied aanwezig zijn!
Kleine beek
Kleine beken in de leemstreek hebben meestal een breedte kleiner dan 3 meter en worden
gevoed door een combinatie van bronnen en grachten (Van Landuyt et al. 1999). Het zijn van
nature zeer productieve systemen. Ze vertonen in natuurlijke toestand een typische vegetatie
van helder, voedselrijk stromend water met moerasplanten als kleine watereppe, beekpunge,
witte waterkers en moerasvergeet-me-nietje en echte waterplanten als gekroesd fonteinkruid
en een aantal sterrekroossoorten. De dominerende vissoorten zijn rivierdonderpad, bermpje,
kleine modderkruiper, drie- en tiendoornige stekelbaars. In de meest snelstromende trajecten
kunnen daarenboven soorten uit de barbeelzone leven.
Grote beek
Grote beken uit de leemstreek hebben een breedte van 3 tot 10 meter (Van Landuyt et al.
1999). Van nature komt er een grote verscheidenheid aan fonteinkruiden voor gaande van
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gekroesd, glanzig, haarfijn fonteinkruid in de stromende trajecten en drijvend, puntig, tenger
en klein fonteinkruid in de traagstromende delen. De fauna is vergelijkbaar met de kleinere
beken.
Goed ontwikkelde vormen komen in Vlaanderen amper voor. IJse en Laan komen zeker in
aanmerking voor natuurontwikkeling om zo dit type opnieuw in Vlaanderen vertegenwoordigd te zien.
Kleine rivier
De rivieren worden in Vlaanderen op basis van hun breedte opgesplitst in 2 subtypes (breedte
kleiner of groter dan 20 m) (Van Landuyt et al. 1999). De Dijle behoort tot de kleine rivieren.
Rivieren zijn van nature zeer productieve systemen met een aantal typische soorten zoals het
rivierfonteinkruid en een aantal bijzondere molluscen. Soortenrijke levensgemeenschappen
komen in Vlaanderen niet meer voor, maar voor de Dijle behoort dit stilaan weer tot de potenties.

STRUCTUURKWALITEIT
Onderzoek van de UIA dep. Biologie naar de verspreiding en typologie van de ecologische
waardevolle waterlopen in Vlaanderen (Schneiders & Wils 1995) heeft de structuurkwaliteit
beoordeeld aan de hand van de aanwezigheid van meandering, stroom-kuilen-patroon en holle
oevers (zie figuur 18).
De Laan en de Dijle bezitten goede tot zeer goede structuurkenmerken. De Dijle stroomopwaarts Leuven heeft nog een zeer natuurlijk verloop met talrijke meanders en een goed ontwikkeld stroom-kuilen-patroon. De oevers langs de binnenbochten vertonen een zeer zachte
helling met een geleidelijke overgang van droog naar nat. De hellingen langs de buitenbochten kunnen zeer steil tot zelfs verticaal zijn (b.v. de Dijle ter hoogte van de monding van de
Vaalbeek).
Langsheen bepaalde trajecten van de middenloop (b.v. ter hoogte van de Doode Bemde) is het
oeverwal-komgrond patroon met bijhorende vegetaties nog zeer goed ontwikkeld. Een vergelijking met de Ferrariskaart toont aan dat de structuurkenmerken sinds 1700 zeer weinig veranderd zijn. Het is voor Vlaanderen een grote uitzondering dat een waterloop van dergelijke
omvang nog zo een natuurlijk verloop kent (Bervoets et al. 1996).
Naast de Dijle vertoont ook de Laan over grote trajecten nog een sterk ontwikkeld meanderend patroon. Op een aantal plaatsen langs perceelsgrenzen of langs een weg is de Laan wel
rechtgetrokken, maar meestal zonder oeverversteviging. De kleinere zijlopen zijn minder
waardevol. Ze vertonen vaak gelijkenissen met een gracht (b.v. de Kleine Laan) en zijn soms
gedeeltelijk ingebuisd (b.v. Vossebeek) (Bervoets et al. 1996).
De Vaalbeek, de Voer en de IJse hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de bovenlopen
vergraven zijn tot verschillende vijvercomplexen. Hierdoor wordt de waterloop gecompartimenteerd en wordt de functie van waterloop als verbindingsweg verbroken. De vijvers functioneren vaak ook als bezinkingsvijvers zodat de waterkwaliteit sterk kan variëren tussen de
stroomopwaarts en –afwaarts gelegen trajecten (Bervoets et al. 1996).
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De IJse ontspringt in het Zoniënwoud. Stroomopwaarts van de vijverketen (Koningsvijvers)
ligt een grote bronzone. De bovenloop zelf is vrij recht en waarschijnlijk gegraven in de moerassige bronzone. Ze is niet terug te vinden op de Ferrariskaart. Stroomafwaarts is er een matige tot slechte structuur. Tussen de vijvers is de IJse vrij recht en steekt soms zelfs gedeeltelijk in buizen. In het Margijsbos is de structuur nog goed, maar stroomafwaarts langs de baan
is ze opnieuw rechtgetrokken met oeverversteviging. Ter hoogte van Neerijse is de structuur
terug matig (Bervoets et al. 1996).
De vijvercomplexen in de bovenloop van de Voer maken deel uit van het park van Tervuren.
Stroomopwaarts dit park is de structuur nog matig met aanwezigheid van een beekbegeleidend moeras. Vlak voor het park werd ze ingebuisd. Aan de overloop van de Vossemvijver is
de Voer rechtgetrokken en zijn de oevers vastgelegd met schanskorven. Stroomafwaarts vertonen een aantal trajecten nog een matige meandering (Bervoets et al. 1996).
De Vaalbeek stroomt doorheen het vijvercomplex van het Zoete Water. Enkel de benedenloop
in de Doode Bemde vertoont nog een natuurlijk verloop.
De Molenbeek (Wasbeek) vertoont vooral ter hoogte van de bossen van de Merode nog een
matig tot goede structuur (Bervoets et al. 1996). De bovenloop en zijbeken hebben een zwakke structuur.
De Maalbeek heeft vrijwel over heel haar traject een matige structuur.

Door zowel de huidige structuurkwaliteit als waterkwaliteit (zie 2.1.9) in beschouwing te nemen werden de beken t.a.v. sanering van structuur ingedeeld in prioriteitsklassen (zie figuur
19). Hierbij kregen de beken met een slechte structuur, maar met een goed waterkwaliteit de
hoogste prioriteit.
De Woluwe, Vuilbeek (Maalbeek), Leigracht (Korbeek-Dijle), Kleine Laak, bronbeek te
Loonbeek en de bovenloop van de IJse staan aangegeven met de hoogste prioriteit. Sanering van de Woluwe heeft een lager rendement omdat bij de samenvloeiing van de Maalbeek
de Woluwe ingebuisd onder de ring geloodst wordt. Bronbeken hebben vaak van nature een
matige structuur; er dient bekeken of de matige structuur van deze beek van antropogene aard
is. Dit geldt evenzeer voor al de andere bronbeken die in de studie niet opgenomen werden.
De leigracht (Korbeek-Dijle) is onderwerp van een hydrologisch herstelproject binnen het
kader van natuurinrichting. Hierbij zal dit gedeelte vrijwel volledig gedempt worden.
De IJse en de Voer (stroomafwaarts tot Leefdaal) werden in een lagere prioriteitsklasse ingedeeld. De Vaalbeek werd niet onderzocht, maar op basis van de criteria zou deze vermoedelijk ook hierbij gerekend worden.
De Molenbeek en de Maalbeek werden in de laagste klasse geplaatst.

OVERSTROOMBARE GEBIEDEN
Op basis van de bodemkaart werd door KULeuven onderzocht waar de van nature overstroombare gelegen (NOG) in Vlaanderen zijn (= alluviale gronden) (Aerts et al. 2000). Hierbij werden ook de zones gerekend die kunnen overstromen door water (modder) afkomstig
van hoger gelegen gebieden (= colluviale gronden). Deze resultaten werden vergeleken met
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de recent overstroomde gebieden (ROG). Figuren 20 en 21 geven resp. de van nature overstroombare en de recent overstroomde gebieden weer voor het projectgebied.
In cijfers vertaald, betekent dit:
6200 ha liggen in een door water of modder overstroombaar gebied. Dit is 30 % van het totale
studiegebied, wat een relatief hoog aandeel is. Hiervan voeren 3700 ha (60 %) van nature het
(neerslag)water bovengronds af. 2100 ha (35%) zijn van nature overstroombaar door waterlopen. 370 ha (5%) liggen in een overgangszone.

In realiteit werd 455 ha recent overstroomd (7%), grotendeels vallend binnen de NOGgebieden. Hierbij valt duidelijk een concentratie op in de Dijlevallei en de valleien van de Voer,
Molenbeek en Vaalbeek. Langs de IJse zijn de overstromingszones lokaler, maar anderzijds
meestal gesitueerd in bebouwde omgeving.

2.1.8 Bodem
In het studiegebied is de leemtextuur overheersend (figuur 22). De leem op het leemplateau
verschilt van dat van de Haspengouwse Leemstreek doordat het meer zand en minder klei
bevat. De dikte is variabel. In depressies kan de leembodem meer dan 10 m. dik zijn.
Daartegenover staat dat ze op steilere hellingen en op toppen volledig kan weggeërodeerd
zijn, waardoor tertiaire substraten aan de oppervlakte komen en aanleiding geeft tot andere
bodemtexturen. Op de hellingen langs de IJSE en LAAN. zijn de bodems meestal zandiger (van
zandleem tot complexen van zandleem en zand). Aan het meer van GENVAL en langs de IJse
te Overijse komen zelfs regelmatig pure zandbodems voor.
Ook aan de grenzen van het projectgebied zijn verschillen in textuur te bemerken.
In het stroomgebied van de MOLENBEEK zijn de alluviale bodems kleiig, de flanken en het
plateau veel zandiger.
In het stroomgebied van de VAALBEEK is de alluviale vallei lemig, de flanken en overgangen
naar het Meerdaalwoud zijn echter (licht) zandlemig.
Veen komt in heel het studiegebied slechts zelden (in totaal 17 ha) aan de oppervlakte voor:
vooral in de rand van de noordelijke vijver van Oud-Heverlee (9ha) en verder kleine oppervlakten in de bronzone van de Voer, verspreid over de heel lengte van de Laanvallei, in de
omgeving van Hagaard (Ijsevallei) en verspreid over de Dijlevallei

De drainageklasse (figuur 23) is buiten de valleien haast overal b (= droog, niet gleyig). De
droogste klasse is zo goed als afwezig.
DE VALLEI VAN DE MOLENBEEK kenmerkt zich door extreem hoge vochtklassen (tot en met g).
De vallei van MAALBEEK heeft een vrijwel uniforme vochtklasse e-i (natte tot uiterst natte
bodems).
In de vallei van de VOER en VAALBEEK werden meestal natte bodems (e) gevonden.
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De vochtklassen in de valleien van de DIJLE en LAAN, minder deze van de IJSE, vertonen
duidelijk het oeverwal-komgrond patroon. In de onmiddellijke omgeving van de waterlopen
op de oeverwallen zijn de bodems droger (c-d) dan in de komgronden (e, f, g,h-i).
Voornamelijk op de flanken van de IJSEVALLEI werden stuwwatertafels gekarteerd. Dit is ook
het geval voor het GREVENBOS te Bertem.

De structuur van de leembodems is op de plateaus meestal een textuur B-horizont. Onder
oud bos op de plateaus liggen volgens de bodemkaart uitgeloogde bodems, met sterk verbrokkelde textuur B-horizont. Op zandige plaatsen zijn slecht tot goed ontwikkelde podzolen te
vinden.
Deneef en Ostyn (1986) hebben voor het plateau van Duisburg aangetoond dat de bodems in
de loop der tijden sterk onder menselijke invloed hebben gestaan, waardoor volgens de auteurs het algemeen geschetst beeld in het veld veel schaarser is dan de kaarten doen uitschijnen. Ze vermoeden dat voor andere plateaugebieden dit eveneens het geval zal zijn. Ze vermelden als belangrijk menselijke ingrijpen het opdelven van de klei-aanrijkingshorizont voor
de productie van baksteen. Vermoedelijk heeft deze zoektocht ook geleid tot het ontstaan van
een aantal graften in het studiegebied. Voornamelijk deze die de hoogtelijnen min of meer
dwarsen, kunnen hiervan een getuige zijn.
In de alluviale valleien zijn de bodems zoals steeds profielloos. Ook de colluvia vertonen
profielloze bodems. Hierdoor vertoont het patroon van profielloze bodems een fijn vertakt
netwerk, dat een aanwijzing geeft van de stroomrichting van het afstromend en infiltrerend
water.

2.1.9 Verstoringen
Verstoringen kunnen beschreven worden volgens het DPSIR-model (in (Peymen et al. 2001)).
Dit model beschrijft een reeks van causale relaties: “Driving forces”, “Pressures”, “State“,
“Impacts” en “Responses”. De “Driving forces” zijn de activiteiten die aanleiding geven tot
milieuproblemen. De “Pressures” zijn de verstoringen die uit deze activiteiten voortvloeien.
De “State” beschrijft de toestand ten gevolge van de verstoringen. De “Impacts” duidt de gevolgen voor de mens, natuur en economie. De “Responses” beschrijven de beleidsinitiatieven.
Hierna worden de verstoringen of “pressures” besproken die binnen het projectgebied het
meeste gelden. Telkens wordt de verstoring gekwantificeerd (“State”) indien dit passend geacht wordt binnen het kader van de opdracht en indien bestaande gegevens voor handen zijn.
Welke de gevolgen zijn voor de natuur (“Impacts”) wordt.voornamelijk benaderd via de INstudie naar de kwetsbaarheid van ecotopen voor een aantal verstoringen, wat resulteerde in
een reeks kwetsbaarheidskaarten (Peymen et al. 2000).
De kwetsbaarheden zijn gebaseerd op de actuele BWK-eenheden en de belangrijkste plantensoorten waaruit ze zijn samengesteld. De kwetsbaarheid van een eenheid is het resultaat van
de gevoeligheid voor verstoring van deze eenheid te wegen met de beoordeling van experten.
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Op basis van de kwetsbaarheidskaart kan men alleen uitspraak doen voor gebieden met een
actuele gevoeligheid voor een verstoring. De gebieden die als minder gevoelig aangeduid
staan, kunnen echter juist een hoge gevoeligheid hebben. Immers onder invloed van een verstoring kan zich reeds een minder gevoelige vegetatie ontwikkeld hebben.

EXPLOITATIE
Hier wordt het begrip exploitatie beperkt tot de activiteiten die rechtstreeks op de vrij levende
dieren ingrijpen. De belangrijkste exploitatievormen zijn hierbij jacht en visvangst
Van de jacht zijn inventarisgegevens nog schaars. Dit is immers slechts verplicht voor de
erkende wildbeheereenheden (WBE), die in het studiegebied vrijwel alle pas vrij recent werden opgericht (zie 1.1.2).
Van de visvangst zijn geen gegevens bekend, evenmin van de onrechtstreekse verstoring die
ervan uitgaat.

VERRIJKING
Verrijking of eutrofiëring wordt gedefinieerd als de toename van de hoeveelheid voedingsstoffen (nutriënten) in de bodem (incl. grondwater) en het oppervlaktewater, die een ontregeling van ecologische processen tot gevolg heeft (Peymen et al. 2000).
Verrijking kan optreden door depositie (droog en nat), door aanvoer via grondwater, via oppervlaktewater en door middel van meststoffen.
GEGEVENS
Depositie
Depositie wordt slechts op enkele plaatsen gemeten. In Vlaanderen gebeurde dit tot voor 2001
op 4 plaatsen, momenteel op 11 (bron website VMM), waarvan geen binnen het studiegebied.
De enige gegevensbron is een meetpunt nabij de luchthaven van Zaventem. De gehalten aan
SOx zijn zeer laag. De gehalten NOx zijn hoger (maar liggen binnen de norm) en worden
verklaard door het drukke wegverkeer. NH4 werd niet gemeten.
De VMM berekende (!) voor Vlaanderen op gemeentelijke schaal de droge (aanvoer via stofdeeltjes en aerosolen) en natte (via hemelwater) depositie
Uit hun berekeningen volgt dat vooral de randstedelijke gebieden hoge emissies krijgen. De
gemeenten waar autosnelwegen doorlopen hebben ook hogere emissies. De berekende minimale waarden variëren van 1550 mol N/ha.jaar in de omgeving van Ottenburg tot 2730 mol
N/ha.jaar in de omgeving van Kraainem.
Metingen van de VMM tonen aan dat sinds de jaren 80 de depositie sterk gedaald is. Vooral
de depositie van SOx is sterk gedaald (o.a. in de elektriciteitssector). De veeteelt blijft op
Vlaamse schaal de grootste N-producent. Gezien de relatieve lage veebezettingsgraad in het
studiegebied geldt dit hier vermoedelijk niet en zijn relatief hogere aandelen van weg- en
luchtverkeer en van verwarming te verwachten.
Grondwater
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Begin jaren negentig werd door AMINAL het initiatief genomen om een kwaliteitsbeeld te
krijgen van het grondwater, wat resulteerde voor Vlaams-Brabant in de studie van (De Cooman & Vandormael [1995]). Analysen slaan vooral op de Ledo-Brusseliaanaquifer, naast Krijtaquifer. In het freatisch gebied van het Ledo-Brusseliaan, waartoe het studiegebied volledig
behoort, werden duidelijk hogere concentraties nitraat gevonden. Ten zuiden van de Voer is
zelfs een grote oppervlakte die boven de EG-drinkwaterrichtlijn (25 mg/l) ligt en in de omgeving van de Laanvallei, het plateau van Ottenburg en Overijse zelfs boven de Belgische
drinkwaternorm (50 mg/l). Dit illustreert dat de Ledo-Brusseliaanzanden zeer nitraatgevoelig
zijn. Zowel agrarische activiteiten, dichte bewoning (lekkende rioleringen, stortplaatsen, verliesputten,…) als enkele polluerende industrieën kunnen verantwoordelijk geacht worden
voor deze nitraatverontreiniging (De Cooman & Vandormael [1995]).
In Hoeilaart wordt de grondwaterkwaliteit gevolgd dank zij een GNOP-actie. Hier bevat het
grondwater momenteel een gehalte aan nitraten dat hoger ligt dan norm. Stijging van dit gehalte is merkbaar sinds de jaren ’80. Mogelijk zijn hier een aantal lokale vervuilingsbronnen
hiervan de oorzaak (bron: website gemeente Hoeilaart).
Ecohydrologische studies van het Rodebos en van de IJse toonde in de bronnen hoge concentraties nitraten aan (Vercoutere 1995;Envico 2002).
De VMM berekende (!) op basis van de nutriëntenbalansen de stikstofoverschotten die op
gemeentelijk niveau kunnen uitspoelen naar grond- en oppervlaktewater. Voor periode juli
2000 – juni2001 kampten de gemeenten Overijse, Huldenberg en Oud-Heverlee met een overschot tussen 15 – 30 kg N/ha. Hoeilaart, Tervuren, Bertem, Kortenberg en Kraainem lagen
alle in een hogere klasse van 30 – 45 kg N/ha (bron: website VMM).
Oppervlaktewater
De VMM monitort de waterkwaliteit van het oppervlaktewater al enige jaren. Zowel de fysico-chemische kwaliteit (zuurstof, NO3, NO2, ortho-fosfaat,…m.b.v. de Prati-index) als de
biologische kwaliteit (o.a. BBI) worden gemeten.
Voor het opvolgen van de fysico-chemische kwaliteit binnen het projectgebied beschikt de
VMM over vijftien meetpunten die minstens jaarlijks opgemeten worden.
Uit hun resultaten blijkt :
De IJse heeft waterkwaliteit die plaatsafhankelijk kan variëren. De middenloop heeft
de beste kwaliteit; de boven- en benedenloop heeft een matige kwaliteit. Eén zijbeek
werd bemonsterd. Deze had een slechte kwaliteit.
De Dijle en de Laan doen het globaal iets minder goed met een algemeen matige waterkwaliteit.
De Voer scoort op haar twee meetpunten matig tot slecht.
Het ene meetpunt op de Vaalbeek geeft een slechte kwaliteit aan.
Van de Molenbeek en de Maalbeek zijn er binnen het projectgebied geen fysicochemische gegevens beschikbaar.
De UIA, dep. Biologie heeft de biologische waterkwaliteit van stromende oppervlaktewateren
onderzocht aan de hand van de Belgisch biotische index (=BBI) (Schneiders & Wils 1995).
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De waterlopen waren midden jaren negentig over de grootste lengte licht verontreinigd (zie
figuur 24). De Kleine Laan, een leigracht van de Laan was zeer zuiver. De bovenloop van
Maalbeek, de Woluwe en de Leigracht te Oud-Heverlee hadden een goede waterkwaliteit. De
benedenloop van de Voer en de Maalbeek daarentegen waren zwaar vervuild.
VMM verzamelt ook gegevens i.v.m. de biologisch waterkwaliteit (Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 2002). Deze gegevens wijken grosso modo niet af van hun fysico-chemische
analyseresultaten en van de gegevens van de UIA.
Slechts enkele waterlopen hebben nog een goede kwaliteit. Het gaat hier echter uitsluitend om
kleine beekjes of bovenlopen van de grotere beken (Bervoets et al. 1996).
De waterkwaliteit van de DIJLE blijkt in het studiegebied geleidelijk te verbeteren: van matig
in Florival tot goed in Oud-Heverlee.
De IJSE heeft actueel over heel haar loop een goede biologische kwaliteit, wat een aanzienlijke verbetering t.a.v. 1991 toen alleen de bovenloop deze kwaliteit had. Sommige zijbeken
brengen echter nog een vuilvracht mee. De verbetering is vermoedelijk het resultaat van een
actieve waterzuivering.
De LAAN heeft over haar hele loop een eerder matige waterkwaliteit. De Kleine Laan te Overijse heeft een BBI van 9 en bezit nog een grote diversiteit aan macro-invertebraten.
De VAALBEEK heeft op één punt een zeer goede waterkwaliteit, op twee andere meetpunten
meer stroomopwaarts een slechte. Dit verschil kan misschien verklaard worden doordat de
BBI zeer gevoelig reageert op de aanwezigheid van kokerjuffers.
De waterkwaliteit van de VOER te Tervuren is nog goed (BBI 8) door de aanwezigheid van
een steenvlieglarve. De kwaliteit daalt sterk vanaf Tervuren. Bij haar monding in Leuven is de
kwaliteit slecht.
Metingen van de UIA konden duidelijk een piekverontreiniging vaststellen op de IJse, Laan
en Voer, die waarschijnlijk toegeschreven werd aan het inwerking treden van de overstorten
(Bervoets et al. 1996).
Bodem
De verrijking van de bodem is vooral een gevolg van de evolutie in de landbouwproductiviteit. De landbouw is met een aandeel van 72% op Vlaamse schaal de grootste bron van nutrientenemissie (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Algemene Zaken en
Financiën, Administratie Planning en Statistiek 2002). De nutriëntenbalans voor de bodem is
al vele jaren uit balans. Inspanningen worden geleverd, maar de streefnormen worden verre
van gehaald.
Per gemeente worden door de VLM bodembalansen opgesteld.
Voor fosfaat vertonen de gemeenten OVERIJSE, HOEILAART en OUD-HEVERLEE de minst hoge
druk (minder dan 75 kg P2O5/ha cultuurgrond overschot; streefnorm is 5 kg P2O5/ha). TERVUREN, HULDENBERG, BERTEM en KORTENBERG hebben alle een overschot tussen 100 kg en 125
kg P2O5/ha.
KRAAINEM ligt het tussen 125 kg en 150 kg P2O5/ha.
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Binnen het projectgebied wordt nergens de kwaliteit van de waterbodem systematisch gemeten. Er is een meetpunt in Leuven op de Dijle. Hier heeft de bodem van de Dijle een matige
kwaliteit.
IMPACT
De beschikbaarheid van plantenvoedingsstoffen is een factor die in belangrijke mate de samenstelling van de vegetatie bepaalt. Vele halfnatuurlijke en natuurlijke ecosystemen zijn
aangepast aan nutriëntenarme omstandigheden en kunnen alleen voortbestaan op bodems met
lage niveaus aan stikstof, fosfor en/of kalium.
De effecten van excessieve toevoer leidt niet alleen tot een hogere productiviteit. Ook andere
effecten zijn mogelijk (Bobbink & Lamers 1999):
Bodemverzuring (toevoer van NHx, NOx en SOx) en hieraan verbonden verschijnselen (daling pH, afname buffercapaciteit, verhoging toxiciteit door Al en remming nitrificatie)
Vooral de zandige bodems zijn gevoelig aan verzuring, de leembodems in mindere mate door
hun hogere buffercapaciteiten.
Wijziging in concurrentieverhoudingen door opbouw van nutriëntenreserves
Vele karakteristieke soorten voor halfnatuurlijke en natuurlijke ecosystemen zijn aangepast
aan lage trofieniveaus. Door toevoer van nutriënten zullen ze sterkere concurrentie ondervinden van stikstof- , fosfor- of kaliminnende soorten wat kan leiden tot hun verdwijnen. Dit
verschijnsel treedt niet enkel op in voedselarme milieus, maar ook in mesotrofe milieus.
Vooral in deze milieus kan dit leiden tot een drastische afname in soortdiversiteit.
Hogere gevoeligheid voor secundaire stressfactoren als plagen en vorst- of droogteschade
Een hoger aanbod aan nutriënten heeft ook impact op de fysiologie van planten, waardoor
deze nevenverschijnselen mogelijk zijn.
Directe toxiciteit
Van aerosolen en gassen is geweten dat zeer hoge concentraties in de lucht, toxisch zijn voor
bladweefsel.
Gebaseerd op depositie-onderzoek zijn voor (half)natuurlijke ecosystemen kritische Nbelastingen bepaald (o.a. (Bobbink & Lamers 1999), (Andries et al. 2000)) (zie tabel 8)
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Tabel 8: Plantengemeenschappen met gehanteerde kritische depositierange (kg N/ha.jaar;
mol N/ha.jaar).
Gemeenschap

Kg N/ha.j mol
N./ha.j

Beschrijving gemeenschappen (naar Schaminée(1999))

laagveen

20-35

14002500

Parvocaricetea

hoogveen

5-10

350-700

Oxococco-Sphagnetea & Scheuchzerietalia

oligotrofe
terplas

zoetwa- 5-10

350-700

Littorelletea

kalkgrasland

14-25

10001800

Festuco-Brometea

neutraal-zuur
land

gras- 20-30

14002150

Molinio-Arrhenatheretea & Corynephoretalia &
Festuco-Sedetalia

zuur grasland

10-15

700-1050 Nardetalia

droge heide

15-20

10501400

Calluno-Genistion

natte heide

17-22

12001550

Ericion tetralicis

zuur loofbos

10-20

700-1400 Quercetea robori petraea & Alnetea glutinosae
& Querco-Fagetea & Betulion pubescentis &
Franguletea

kalkrijk loofbos

15-20

10501400

naaldbos

7-20

500-1400 Vaccinio-Piceetea

Quercetea robori petraea & Querco-Fagetea

Volgens Andries et al. (2000) zijn in Vlaams-Brabant deze grenswaarden voor alle
(half)natuurlijke ecosystemen overschreden met minimaal 500 mol N/ha.jaar. Vooral de bosgebieden rond Brussel en in de buurt van autosnelwegen hebben te hoge deposities (overschrijding met 1500 –2000 mol N/ha.jaar)
Wanneer de actuele belasting hoger is dan de kritische zullen bron- en effectgerichte maatregelen noodzakelijk zijn om de verrijkingsgevoelige systemen te kunnen behouden zich te
laten ontwikkelen. Brongerichte maatregelen zijn gericht op het limiteren van de N-pollutie
(zie dalende trend depositie). Effectgerichte maatregelen helpen om de ongewenste gevolgen
van de hoge emissies en deposities tegen te gaan en/of terug te schroeven. Effectgerichte
maatregelen betreffen zowel externe (b.v. bufferstroken) als interne (b.v. maaien met afvoer
maaisel) maatregelen.
Tabel 9 geeft een overzicht van de kritische waarden zonder en met toepassing van effectgerichte maatregelen.
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Tabel 9 : Overzicht betekenis kritische waarden, zonder en met toepassing van EGM.
EGM: Effectgerichte maatregelen; m.u.v.: met uitzondering van
Beschermingsniveau

Kritische waarde zonder EGM Kritische waarde bij EGM
(mol N/ha.jaar)
(mol N/ha.jaar)

Behoud alle natuurtypen

<350

<500

Behoud
alle
natuurtypen <700
m.u.v. oligotrofe zoetwaterplassen en zeer arme naaldbossen

<1400 incl. zure loofbossen

Onvoldoende
bescherming >1550
voor alle natuurtypen

>2200

De berekende waarden zijn hoger dan de kritische waarden of benaderen ze. Preciezere data
zijn hierom gewenst, waartoe uitbreiding van het meetnet noodzakelijk is.

VERZURING
Bodemverzuring is de verandering van het protonevenwicht in de bodem wat resulteert in
hogere concentraties waterstofionen (en dus lagere pH-waarden), hetgeen ook gevolgen heeft
voor andere chemische evenwichten in de bodem. Bodemverzuring is in ons gematigd klimaat
een natuurlijk proces, gezien de percolatie van regenwater, maar het proces kan onder invloed
van menselijke factoren versneld of afgeremd worden (Peymen et al. 2001).
Verzuring en verrijking hebben soms gedeeltelijk dezelfde oorzaken. Zo bijvoorbeeld worden
tijdens het mineralisatieproces van organische meststoffen steeds zuren gevormd.
De verzuringdruk op de natuur is sterk plaatsafhankelijk. Niet alleen bestaan tussen de regio’s
verschillen in immissie. Ecosystemen reageren ook verschillend; systemen gebonden aan
voedselarme, zandige bodems reageren sterker op verzurende bestanddelen dan systemen op
kleibodems. De hydrologie leidt ook tot lokale of regionale verschillen : basenrijk oppervlakte- of grondwater kan het verzuringproces neutraliseren, waardoor er een relatie bestaat met
verdroging.
Gebiedsdekkende gegevens zijn niet beschikbaar. Een enige aanwijzing werd gevonden in een
studie naar pH-waarden van de zandleem- en leembodems in het Meerdaalwoud ((Bauwens
2001) in (Peymen et al. 2001)). Voor periode 1954 tot 2000 blijkt dat de pH daar drastisch
gedaald is, zelfs in een zodanige mate dat nu op de helft van alle meetplots de kritische pHwaarde van 4.2 overschreden wordt. Bij pH-waarden lager dan 4.2 kan het toxische aluminium in oplossing komen. In 1954 was dit maar zo op een tiende van het aantal plots.

VERDROGING
Verdroging omvat alle milieueffecten die voortvloeien uit een antropogeen veroorzaakte
grondwaterstanddaling zoals vochttekort, verschillen in mineralisatie en kwel (Peymen et al.
2000).
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KWANTIFICERING
Een studie van de VUB (De Smedt et al. 2001) betrachtte de kwetsbaarheid van grondwatersystemen m.b.t verdroging te bepalen. Vermits er onvoldoende terreingegevens bestaan, werd
gebruik gemaakt van simulatiemodellen. Als mogelijke oorzaken van verdroging onderscheidde men gewijzigd landgebruik (meer bepaald intensieve landbouw en verstedelijking),
waterbeheersingswerken (alleen het effect van rechttrekkingen) en grondwaterwinningen.

De studie onderzocht de impact van deze factoren op zowel de grondwatervoeding als op de
grondwaterstroming.
Grondwatervoeding:
Bebouwde zones hebben een zeer negatieve impact op de grondwatervoeding, afhankelijk van
het percentage ondoordringbare oppervlakten en in mindere mate van de bodem en helling.
De urbanisatie is verantwoordelijk voor bijna het volledige verlies in grondwatervoeding.
Voor akkers resulteert het hoog percentage aan onbeteelde grond in de winter in een hogere
afvoer en een verlies in grondwatervoeding; bij grasland daarentegen zijn er in de winter geen
kale bodems, waardoor de oppervlakkige afvoer klein blijft, hetgeen resulteert in een hoge
grondwatervoeding.
Naaldbos of gemengd bos hebben een licht positief effect op de grondwatervoeding t.o.v.
loofbos, omdat in het winterseizoen er minder oppervlakkige afvoer is wat resulteert in een
hogere grondwatervoeding.

Grondwaterstromingen:
De daling van de grondwatertafel wordt vooral veroorzaakt door waterbeheersingswerken en
gewijzigd landgebruik, en in mindere mate door grondwaterwinning.
De afname in kwelzones wordt vooral veroorzaakt door gewijzigd landgebruik en door
grondwaterwinning (in mindere mate). Waterbeheersingswerken op regionale schaal hebben
geen invloed op de kwelzones.
De daling van de kwelintensiteit wordt in gelijke mate veroorzaakt door gewijzigd landgebruik en grondwaterwinning; waterbeheersingswerken hebben geen invloed.

Er bevinden zich verschillende grondwaterwinningen binnen het studiegebied. De belangrijkste zijn deze van categorie B en C. De winningen van categorie B zijn de vergunningsplichtige industriële winningen en die van categorie C de winningen voor drinkwatervoorziening.
Binnen het studiegebied bevindt zich slechts één pompput van categorie B, nl. te St.-AgathaRode (t.h.v. Florival). Deze put uit de Krijtaquifer met een gemiddeld debiet van 90 m³/dag.
De grondwaterwinningen van categorie C behoren allemaal tot de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening (VMW). De plaats van de winning wordt gegeven in figuur 25. Tabel 10
geeft een overzicht van de kenmerken van deze winningen.
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Plaats

Aantal
putten

Gemiddeld
debiet
(m³/d)
Projectgebied

Tabel 10 : Grondwaterwinningen van categorie C in of nabij het studiegebied met plaats, aantal putten, grondwaterlaag en gemiddeld debiet in 1998 (bronnen: VMW en AMINAL, afdeling Water)
Grondwaterlaag

Korbeek-Dijle Noord

14

Kwartair

1057

Korbeek-Dijle Ormendaal

11

Kwartair

1050

Korbeek-Dijle Zuid

11

Kwartair

497

Winksele-Kastanjebos

15

Brusseliaan

4239

Leefdaal-Puttebos

20

Brusseliaan

4234

Heverlee-Abdij

24

Brusseliaan

2774

Extern

Heverlee-Cadol

37

Brusseliaan

2024

Extern

Overijse-NellebeekKouterstraat

0

Brusseliaan

1948

Overijse-Venusberg

0

Brusseliaan

1774

Leefdaal-St.-Veronica

18

Brusseliaan

1621

Heverlee-Egenhoven Oost

10

Brusseliaan

1034

Leefdaal-Dispatching

14

Brusseliaan

948

Heverlee-Egenhoven West

11

Brusseliaan

757

Korbeek-Dijle - Het Broek

6

Krijt

6895

St.-Agatha-Rode - Veeweyde
3

Krijt

5994

St.-Agatha-Rode - Geuzenhoek
3

Krijt

5807

Overijse-Sanatorium

2

Krijt

3618

Heverlee-Cadol

1

Krijt

595

Overijse-Nellebeek

1

Krijt

309

Overijse-Kouterstraat

2

Krijt

260
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Extern

Extern

Extern

Extern
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IMPACT
De Smedt et al. (2001) toonde aan dat in de infiltratiegebieden gemiddeld sterkere dalingen
van de grondwatertafel werden gemeten dan in de kwelgebieden, m.a.w. dat deze gebieden
het gevoeligst zijn voor verdroging.
Uit de kwetsbaarheidstudie van het Instituut voor Natuurbehoud (Peymen et al. 2000) blijkt
echter dat de voor verdroging kwetsbare plaatsen zich in de valleien situeren.
Verklaring voor dit verschil is vooral te vinden dat de daling van de grondwatertafel in het
infiltratiegebied zich afspeelt op een voor de vegetatie minder cruciale plaats.

VERSNIPPERING
Versnippering is de verdeling van ruimtelijke gehelen in kleine of minder samenhangende
gehelen. Versnippering wordt als een “sleutelindicator” binnen de milieuproblematiek beschouwd, omdat het als één van de belangrijkste oorzaken wordt gezien van de achteruitgang
van de natuurwaarden in Vlaanderen (Decleer et al. 1999;Peymen et al. 2001). Versnippering
heeft een weerslag op het ruimtebeslag, vorming van barrières, toename van verstoring, verontreiniging en habitatfragmentatie.
Wijzigingen van landgebruik waartoe vooral transport, bebouwing en landbouw aanleiding
hebben gegeven, liggen aan de basis van deze versnippering.

KWANTIFICERING
Men dient een onderscheid te maken in versnippering door toename aan verharde oppervlakten (ruimtebeslag s.s.) en een versnippering ten gevolge een gewijzigd grondgebruik.
Op basis van de biologische waarderingskaarten (Guelinckx et al. 2002), werd een kaart
van het grondgebruik afgeleid (zie figuur 26a,b).
Hier valt de urbane oppervlakte in het westelijk gedeelte duidelijk op. Bewoning is ook sterk
aanwezig langs de waterassen. Enkel op een paar plaatsen kan men nog van open ruimte
spreken.
Het centraal-noordelijk gedeelte heeft een paar goed aaneengesloten gebieden met zuiver
agrarisch gebruik. Grotere eenheden natuur zijn nog aanwezig in de (zij-)valleien van de
DIJLE, IJSE LAAN en MOLENBEEK en in verschillende BOSGEBIEDEN (Hogenbos, Moorselbos,
Bertem-Grevenbos, Tersaert-Weeberg, Kapucijnenbos, Park van Tervuren, Margijsbos. Ook
de AS WEEBERG-TERSAERT-VLOEDGRUBBE valt op
In tabel 11 wordt de oppervlakteverdeling van deze weergegeven in volgorde van voorkomen.
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Tabel 11: Oppervlakteverdeling grondgebruik
Opp.
Opp.

Grondgebruik

Abs

Def. volgens BVR 23.6.98 en/of natuurrapport 2001

(ha)

t.o.v.
studiegebied
(%)

Intensieve agrarisch graslanden, akkers,… met actueel minder uitgesproken 7060
biologische waarden

34,49

Urbaan en/of industrieel gebied

6552

32,01

Mesofiele tot droge bossen

1709

8,35

Historisch permanent grasland

1099

5,37

Aanplanten

722

3,53

Parken

433

2,12

Graslanden met verspreide biologische waarden omwille van bomenrijen of 385
taluds

1,88

Overige of niet gekarteerd

293

1,43

Eutroof moerasbos en -struweel

286

1,40

Moerassen

237

1,16

Stilstaande wateren

183

0,89

Uitbreiding graslanden met belangrijke verspreide biologische waarden

168

0,82

Mesofiele tot droge struwelen

156

0,76

Kleine landschapselementen: holle wegen, graften en bronnen

118

0,58

Ruigten

115

0,56

Hx-graslanden met verspreide biologische waarden

100

0,49

Graslanden met verspreide biologische waarden

99

0,48

Hoogstamboomgaarden

66

0,32

Moerasbos- en struweel

54

0,26

Opgaande kleine landschapselementen

43

0,21

Heiden en vennen

22

0,11

Akkers met verspreide natuurwaarden

9

0,04

Akkers met (zeldzame) akkerkruiden

7

0,03

Resterende kleine landschapselementen

4

0,02

Poelen

0

0,00

Het projectgebied kent een derde agrarisch grondgebruik, een derde urbaan. Van
(half)natuurlijke biotopen hebben de mesofiele bossen het grootste aandeel, gevolgd door
historisch permanente graslanden. De relatieve geringe oppervlakte van de (half)natuurlijke
biotopen laten een versnipperd beeld vermoeden.
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Het ontbreken of ondergewaardeerd zijn van kleine landschapselementen zoals b.v. poelen is
een gevolg van de karteringsmethode en de toegepaste vereenvoudiging.
IMPACT
Het Instituut voor Natuurbehoud heeft een methodologie uitgewerkt voor de opmaak van
kwetsbaarheidskaarten op schaalniveau Vlaanderen uitgaande van de BWK en andere ecologische cartografische informatie en kennis van dosis-effectrelaties en effectvoorspellingsmodellen. Aan de hand van signaalkaarten voor de effectgroepen ecotoopverlies en barrièreeffect voor 15 fauna-richtsoorten werd op een uniforme wijze een uitspraak gedaan over de
potentiële ecosysteemkwetsbaarheid van locaties. Deze soorten werden geselecteerd Verder
werd door het toekennen van wegingswaarden aan een reeks criteria zoals kwetsbaarheid, het
beschermingskader, de verspreidingsgegevens, de connectiviteit van gebieden en data over de
infrastructuur zelf, een gradiënt van prioritaire knelpunten op het transportwegennet bekomen
(Peymen et al. 2000).
Het resultaat is een signaalkaart. Het geeft een eerste indicatie van waar zich problemen m.b.t.
migratie kunnen voordoen. Beleidscriteria als de nabijheid van een Speciale Beschermingszone en/of een visiegebied van een natuurreservaat werden mee in beschouwing genomen. Detailvervolgstudies waarbij onder andere rekening gehouden wordt met de actuele verspreiding
van een soort en de oppervlakte geschikt habitat tot aan de volgende barrière, zijn echter
noodzakelijk om deze problemen concreet aan te vatten.
Algemeen
Op kaart in figuur 27 valt duidelijk op dat voornamelijk de wegen parallel aan de valleien
voor de richtsoorten potentieel belangrijke barrières opwerpen. In de bovenvermelde studie
werden vooral dergelijke wegen in de Ijse-, Laan- en Dijlevallei als prioritair te ontsnipperen
aangeduid.
(Spoor)wegen die de grootste barrières opwerpen zijn:
Waversebaan te Sint-Joris-Weert
Maurits Noóstraat te Oud-Heverlee
Spoorweg tussen Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert
Stationsstraat (baan Korbeek-Dijle naar Oud-Heverlee)
Leuvensebaan (deel Sint-Agatha-Rode naar Oud-Heverlee en nabij Rodebos)
Molenstraat en Neerpoortenstraat (van centrum Terlanen over Laanvallei)
Duisburgsesteenweg t.h.v. Kapucijnenbos Tervuren
Buiten het studiegebied werden verschillende wegen door de bossen van het Zoniënwoud en
Meerdaalwoud aangegeven.

Plaatsen met een concentratie aan knelpunten zijn:
Tombeekcentrum
Nellebeekvallei-Kaalheide
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Soortspecifiek
Voor 10 soorten (de overige 5 soorten bleken voor het studiegebied niet relevant) is binnen
het studiegebied naar aanwezigheid van migratieknelpunten gespeurd. Voor de bespreking
ervan wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3.1.

VERONTREINIGING
De uitstoot van milieuvreemde stoffen in de lucht, water en bodem beïnvloedt ontegensprekelijk de natuurlijke evenwichten (b.v. bosvitaliteit). Van bepaalde stoffen is hun invloed op het
milieu reeds goed gekend (b.v. sommige pesticiden). Doch de materie is dusdanig complex
dat dit voor veel andere en vermoedelijk de meeste nog niet goed geweten is.
KWANTIFICERING
Lucht
Voor het opvolgen van belangrijke indicatoren van de luchtkwaliteit, zoals NOx, SOx en de
concentraties aan vaste stofdeeltjes zijn binnen het projectgebied geen vaste meetpunten aanwezig. Het dichtstbijzijnde meetpunt ligt in Zaventem. Voor de bespreking van dit meetpunt
zie hoger.
Van een indicator als ozon zijn wel gebiedsdata beschikbaar. Het projectgebied ligt hier in een
ongunstige zone met normoverschrijdingen per jaar hoger dan 5000 µg/m³.jaar (Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, departement Algemene Zaken en Financiën, Administratie
Planning en Statistiek 2002).
Op Vlaamse schaal vertonen de dioxinegehalten in de lucht een dalende trend.
Bodem
Bodemverontreiniging met zware metalen is in Vlaams-Brabant de meest voorkomende verontreinigingsvorm. Op de tweede plaats komen de PAK’s. OVAM houdt een register bij van
de verontreinigde gronden.
Over de verontreiniging met (residu’s van) pesticiden zijn geen gegevens bekend.
Water
De VMM heeft binnen het projectgebied één meetplaats gelegd voor het opvolgen van pesticiden in oppervlaktewater, nl. op de Dijle. Hier werden vooral hoge concentraties lindaan
gemeten (bron: website VMM)
In de Dijle te Sint-Agatha-Rode kon de UIA een normoverschrijding meten voor lood
(Bervoets et al. 1996). Eenmalig werd in het benedenstrooms deel van de Voer de norm voor
zink overschreden.
Recent werden in de vissen van de Laan verhoogde concentraties van zware metalen (Cd) en
PAK’s gevonden (IBW). Precieze oorzaken zijn nog niet bekend. Momenteel wordt het slib
onderzocht. Ook in de IJse blijken vissen gecontamineerd met PAK’s (IBW).
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In het slib van de Dijle werden door het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE) in
1988 verhoogde concentraties aan lood, cadmium en zink aangetroffen. Te Korbeek-Dijle
werden in 1990 door (Coeck et al. 1990) zelfs loodconcentraties van 2,1 en 2,7 g per kg droge
stof aangetroffen, waardoor het slib toen zwaar verontreinigd was. Het is onduidelijk wat de
actuele toestand is.
De kwetsbaarheid van de watervoedende grondwaterlagen t.a.v. verontreiniging wordt voornamelijk bepaald door de ligging t.o.v. het grondoppervlak en de mate van directe beïnvloeding door de grondwatervoeding. Waar in het noordelijk deel Brusseliaan dagzoomt, is de
kwetsbaarheid hoog. In de Dijlevallei zijn grondwaterlagen afgedekt door Pleistoceen eveneens kwetsbaar (Dienst Water- en Bodembeleid 1986).

IMPACT
Het IBW volgt de vitaliteit van de bossen in Vlaanderen op. Voor resultaten van dit onderzoek wordt verwezen naar de deelstudie over de bossen.
Overige studies binnen het projectgebied zijn niet bekend.

BODEMEROSIE
Bodemerosie is een probleem dat niet direct te vatten is onder één van de gekende V-thema’s.
Bodemerosie door water op hellende akkerpercelen is een bron van milieuproblemen in Midden-België. Niet minder dan 53 gemeenten in zuidelijk Vlaanderen hebben, na lokale maar
intense regenbuien, te kampen met modderrijke overstromingen, vaak zelfs meerdere malen
per jaar (Verstraeten 2000).In het studiegebied is de problematiek ook voor het natuurbehoud
zeker aan de orde.
KWANTIFICERING
In Verstraeten (2000) wordt een overzicht gegeven van de oorzaken van bodemerosie (zie
figuur 28).
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Figuur 28: Overzicht oorzaken bodemerosie naar Verstraeten (2000)

Belangrijke parameters zijn hellingsgraad, bodemtextuur en –structuurstabiliteit en vegetatiebedekking. (Govers 1987) in Verstraeten (2000) toont aan dat stabiele bodemaggregaten en
vegetatiebedekking de weerstand tegen erosie verhogen.Volgens ((Savat & De Ploey 1982),
Govers (1987) in Verstraeten (2000) zijn vooral steilere hellingen vanaf 4% extra gevoelig.
(Poesen et al. 1988) geeft aan dat leem- en zandige leembodems tot de meest regenerosiegevoelige ter wereld zijn.
Aan de KULeuven lopen onderzoeken naar de bodemerosie op landbouwpercelen in Vlaanderen. Dit heeft met name geleid tot een regionale bodemerosiekaart voor Vlaanderen (Van
Rompaey et al. 2000). Figuren 29 en 30 geven voor het projectgebied resp. de potentiële en
actuele bodemerosiesnelheid weer. Bij de actuele bodemerosie wordt het huidige bodemgebruik mee verrekend.
Deze kaarten brengen de erosiegevoeligheid van grote delen van het studiegebied duidelijk tot
uiting

IMPACT
Over de mogelijke sociaal-economische gevolgen geven Poesen et al. (1988) een overzicht.
De gevolgen voor de natuur in een gebied zijn duidelijk. De bodems kennen een verlies van
zaadvoorraden en een sterke verstoring van het bodemleven. Lineaire elementen (taluds, holle
wegen) krijgen een extra druk te verwerken en de valleien krijgen een extra belasting van
nutriënten, pesticiden en mogelijk ook zware metalen. Het verstoort indirect ook de waterhuishouding van een gebied doordat de overstroomfrequentie wijzigt.
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2.2 ECOTOPEN
2.2.1 Algemeen
In deze studie is voor de beschrijving van de voorkomende ecotopen gekozen voor een analyse van de gegevens (periode 1972-2002) uit de floradatabank (Florabank ).
Stevers et al. (1987) hebben een 120-delige indeling ontworpen waarin ecosystemen op het
schaalniveau van ecotoop worden ingedeeld in typen op basis van vegetatiestructuur, successiestadium en de abiotische standplaatsfactoren die voor de samenstelling van de vegetatie het
meest bepalend zijn. Runhaar et al. (1987) hebben voor de Nederlandse flora deze indeling
uitgewerkt.
Witte & Van der Meijden (1995) en Witte (1998) (in (Van Landuyt et al. 2000)) hebben deze
indeling vereenvoudigd tot een 78-delige geheel.
In deze studie wordt voor deze (Nederlandse) indeling gekozen i.p.v. op de recente indeling
van natuurtypen voor Vlaanderen omdat met deze nieuwe indeling nog geen databankanalyse
mogelijk is.
Voor elk deelgebied apart (zie 3.1) en voor het studiegebied als geheel is het aantal soorten
per ecotoop geteld. Vermits een soort tot meerdere ecotopen kan behoren, werd haar bijdrage
tot een ecotoop gewogen omgekeerd evenredig het aantal ecotopen waartoe de soort behoort.
Door deze score te vergelijken met de maximumscore geeft dit een bepaalde indicatie voor de
ontwikkeling van dit ecotoop (zie onder).
Daar de data gegroepeerd zijn per kwartierhok (1 km²) en het best mogelijk is dat een hok
twee of meer deelgebieden omvat, kan een vervaging optreden van de karakterisering van
deze deelgebieden. Getracht werd dit te vermijden door alleen met een selectie van kwartierhokken te werken die integraal binnen een deelgebied vielen. Echter vooral de valleigebieden
hebben nauwelijks ‘zuivere’ hokken. Daarom werd een overzicht met en zonder selectiebeperking gemaakt (zie tabel 12 en 13). Deze werkwijze heeft als belangrijk nadeel dat binnen
een deelgebied verspreid voorkomende soorten van een ecotoop toch samengeteld worden en
dus verkeerdelijk de indruk kunnen wekken dat hun ecotoop daar goed ontwikkeld is. Deze
fout neemt toe bij toename van de beschouwde oppervlakte. Anderzijds is de afwezigheid van
een ecotoop des significanter bij toenemende oppervlakte van het deelgebied.
In deze studie wordt de arbitraire aanname gemaakt dat ecotopen die in een deelgebied een
score hoger dan 50% van de totaalscore hebben, goed vertegenwoordigd zijn. Deze scores
werden vet gedrukt. Voor het Brabants Plateau als geheel geldt dit slechts wanneer dit in minstens één van haar deelgebieden het geval is. Er werd in dat geval een onderscheid aangegeven in de soortenrijkdom van de ecotopen. Als de totaalscore lager was dan 20 (arbitrair gekozen) dan werd het ecotoop in een licht grijs raster geplaatst, de hogere waarden werden in
een donkergrijs raster geplaatst.
Deze tabellen laten toe enkele belangrijke conclusies te trekken.
50% van de 78 ecotooptypen zijn in het studiegebied goed vertegenwoordigd.
Vrijwel alle bos/struweelecotopen zijn sterk vertegenwoordigd. Het is duidelijk dat
binnen het studiegebied de betekenis van de bossen voor het natuurbehoud moeilijk
kan overschat worden.
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Ecotopen gebonden aan een hoog zuur of basisch milieu (en aan zoute milieus) zijn
minder goed ontwikkeld, uitgezonderd de bos/struweelecotopen. Het studiegebied
heeft haar waarden duidelijk gesitueerd in het milieucentrum.
Van alle vegetatiestructuurvormen komen goede ontwikkelde vegetaties voor. Dit
geldt echter het minst voor de open watervegetaties!
Natte ecotopen zijn niet exclusief gebonden aan de alluvia. Ook op de plateaugebieden
zijn er goed ontwikkelde typen van aanwezig. En vice versa.

De verdeling van ecotopen per deelgebied is sterk gelijkend. In hoeverre dit een gevolg is van
de gebruikte methode of van een werkelijke overeenkomst is onduidelijk. Een soort moet
immers maar ergens in het deelgebied voorkomen om meegerekend te worden. Er vindt dus
een sterke afvlakking plaats t.o.v. een deelgebied waar deze soort veelvuldig groeit. Een statistische analyse kan hier meer duidelijkheid in brengen indien de gegevens gelijkmatig verzameld werden, wat echter niet het geval is. Deze analyse laat niet toe uitspraken te doen over
mogelijke verschillen tussen deelgebieden.

2.2.2 Beschrijving ecotopen
De verschillende goed ontwikkelde ecotopen worden hier inhoudelijk verder besproken:
voorkomen in Vlaanderen met hun status, bedreigingen en beheer, voorkomen binnen het
studiegebied en hun potenties.
De verspreiding binnen het studiegebied is gebaseerd op de kartering voor de Biologische
waarderingskaart (Guelinckx et al. 2002) (Brichau et al. 2000). Bij de beschrijving
wordt voor de duidelijkheid reeds de afbakening van deelgebieden gehanteerd (zie Hfdst. 3)
De inventarisatie voor de BWK is zeer recent (voor kaartblad 31 en 39 : 1997-1998, voor
kaartblad 32 : 2000 – 2002).
Van de bwk-kartering werd een algemeen overzicht afgeleid met de meest duidende ecotopen
(zie figuur 31).
De genoemde soorten komen actueel of tot in een recent verleden (na 1972) voor binnen het
studiegebied. De onderstreepte soorten zijn als een doelsoort te beschouwen voor het desbetreffende ecotoop.

PIONIERECOTOPEN
PIONIERVEGETATIES OP VOCHTIGE MATIG VOEDSELRIJKE, KALKRIJKE BODEMS
Typologie
BWK: verwant met Bl+ (= soortenrijke akker op leem)
Naar (Runhaar et al. 1987):
getande veldsla (Valerianella dentata), groot spiegelklokje (Legousia speculum-veneris (L.) Chaix), grote leeuwenklauw (Aphanes arvensis L.), klein spiegelklokje (Legousia hybrida), kleine leeuwenbek (Chaenorrhinum
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minus (L.) Lange), naakte lathyrus (Lathyrus aphaca L.), spiesleeuwenbek (Kickxia elatine (L.) Dum.) en akkergeelster (Gagea villosa).

Ook aardaker (Lathyrus tuberosus L.) en blauw walstro (Sherardia arvensis L.) kunnen in dergelijke milieus voorkomen
Voorkomen en status in Vlaanderen
Goed ontwikkelde vormen van deze pure akkervegetaties zijn in Vlaanderen zeer zeldzaam en
de verspreiding ervan gaat sterk achteruit.
Prioriteit, bedreigingen, beheer
Deze pioniersvegetatie heeft een hoge prioriteit, gezien de actuele staat van zeldzaamheid en
bedreiging.
Kleine wolfsmelk behoort tot de Rode Lijst in de categorie “achteruitgaand”; naakte lathyrus,
groot spiegelklokje zijn “zeer zeldzaam”; spiesleeuwenbek is “zeldzaam”, aardaker “vrij zeldzaam” en grote leeuwenklauw is “achteruitgaand” in Vlaanderen.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de binnen het gebied weinig voorkomen van de geschikte abiotische omstandigheden zijn in deze volgorde hiervan oorzaak.
Rotatie-akkerbeheer met wintergraan, zonder herbicidengebruik en met matige bemesting, op
basenrijke bodems is aangewezen.
Actuele verspreiding en potenties
De verspreiding van deze vegetaties, gekarteerd als Bl+, is door de sterke relatie met het gevoerd beheer binnen het gebied heel onstabiel. Een verspreidingskaartje maken is daarom niet
relevant. Terreinervaring leert dat de meeste trefkans bestaat in de deelgebieden “Plateau van
Duisburg” (Korbeek-Dijle en Leefdaal), “Plateau van Maleizen” (Wolfshagen) en “Maalbeekvallei” (kouters nabij de Woluwevallei).
De leemrijke plateaugebieden hebben door het goede regenererend vermogen van de soorten
potenties voor dit ecotoop.

PIONIERVEGETATIES OP VOCHTIGE MATIG VOEDSELRIJKE BODEMS
Typologie
naar Runhaar et al. (1987):
gele ganzebloem (Chrysanthemum segetum L.) , akkerleeuwebek (Misopates orontium (L.) Rafin.), stinkende
kamille (Anthemis cotula L.) en vierzadige wikke (Vicia tetrasperma (L.) Schreb.) .

Minder kenmerkende soorten, maar met een grotere frequentie zijn: bleke klaproos (Papaver dubium L.), oot (Avena fatua L.), akkerviooltje (Viola arvensis Murray), knopherik (Raphanus raphanistrum L.) en
akkerwinde (Convolvulus arvensis L.).
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Voorkomen en status in Vlaanderen
Deze ecotopen komen vooral voor op akkers en fragmentair ook op open plekken in graslanden op lichtrijke plaatsen.
Matig ontwikkelde vormen van de akkervegetaties zijn in Vlaanderen algemeen en niet bedreigd. Goed ontwikkelde vegetaties zijn schaars.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Goed ontwikkelde vormen zijn prioritair, wegens hun zeldzaamheid.
Stinkende kamille behoort tot de rodelijstcategorie “zeer zeldzaam”; akkerleeuwenbek is “vrij
zeldzaam”.
Op het matigen van het herbicidengebruik en van bemesting zal dit ecotoop gunstig reageren.
Actuele verspreiding en potenties
Deze vegetaties zijn algemeen verspreid op de plateaus. De Bwk-typologie laat niet toe een
onderscheid te maken tussen de goed ontwikkelde en de andere.
Dit ecotoop is reeds ruim verspreid. Wegens het goede regeneratievermogen kunnen zich wel
soortenrijkere vormen ontwikkelen.

PIONIERVEGETATIES OP VOCHTIGE ZEER VOEDSELRIJKE BODEMS
Typologie
Naar Runhaar et al. (1987):
beklierde duizendknoop (Polygonum lapathifolium L.), duist (Alopecurus myosuroides Huds.), gekroesde melkdistel (Sonchus asper (L.) Hill), gewone melkdistel (Sonchus oleraceus L.), gladde ereprijs (Veronica polita
Fries), grote ereprijs (Veronica persica Poiret), herik (Sinapis arvensis L.), hoenderbeet (Lamium amplexicaule
L.), ingesneden dovenetel (Lamium hybridum Vill.), klein hoefblad (Tussilago farfara L.), kleine varkenskers
(Coronopus didymus (L.) Smith), kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia L.), kruisbladige wolfsmelk (Euphorbia
lathyrus L.), paarse dovenetel (Lamium purpureum L.), perzikkruid (Polygonum persicaria L.), pijlkruidkers
(Cardaria draba (L.) Desv.), slipbladige ooievaarsbek (Geranium dissectum L.), stijve klaverzuring (Oxalis
fontana Bunge), tuinwolfsmelk (Euphorbia peplus L.), uitstaande melde (Atriplex patula L.), varkensgras (Polygonum aviculare L.), veldkruidkers (Lepidium campestre (L.) R. Brown), vreemde ereprijs (Veronica peregrina
L.), witte krodde (Thlaspi arvense L.)

Voorkomen en status in Vlaanderen
Deze ecotopen komen vrijwel uitstluitend voor op akkers.
Matig en goed ontwikkelde vormen van de akkervegetaties zijn in Vlaanderen algemeen en
niet bedreigd.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
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Niet prioritair. Gladde ereprijs en veldkruidkers zijn “zeldzaam” in Vlaanderen, akkerandoorn
is “kwetsbaar”.
Het is momenteel niet bedreigd.
Op het matigen van het herbicidengebruik zal dit ecotoop gunstig reageren.
Actuele verspreiding en potenties
Deze vegetaties zijn algemeen verspreid op de plateaus. De Bwk-typologie laat niet toe een
onderscheid te maken tussen de goed ontwikkelde en de andere.
Dit ecotoop is reeds ruim verspreid over heel het studiegebied. Binnen het deelgebied “Maalbeekvallei” komt het grootste aantal kenmerkende soorten voor.
Wegens het goede regeneratievermogen kunnen zich wel soortenrijkere vormen ontwikkelen.
PIONIERVEGETATIES OP DROGE, MATIG VOEDSELRIJKE BODEMS
Typologie
BWK: Bs* (= soortenrijke akker op zandige bodem)
Naar Runhaar et al. (1987):
dreps (Bromus secalinus L.), driekleurig viooltje (Viola tricolor L.), eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus
L.), geelrode naaldaar (Setaria pumila (Poiret) Roem. et Schult.), gewone spurrie (Spergula arvensis L.), gewoon
langbaardgras (Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.), groene naaldaar (Setaria viridis (L.) Beauv.), Grote windhalm
(Apera spica-venti (L.) Beauv.), kleine majer (Amaranthus blitum L.), kleine zandkool (Diplotaxis muralis (L.)
DC.), korenbloem (Centaurea cyanus L.), papegaaiekruid (Amaranthus retroflexus L.), rechte ganzerik (Potentilla recta L.), ringelwikke (Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray), ruige klaproos (Papaver argemone L.), slofhak (Anthoxanthum aristatum Boiss.), tengere vetmuur (Sagina apetala Ard.), witte amarant (Amaranthus albus L.)

Voorkomen en status in Vlaanderen
Dit ecotoop komt zowel voor op extensieve akkers als op open plekken binnen graslanden, op
aangevoerde grond (b.v. spoorbeddingen)
Matig ontwikkelde vormen van de akkervegetaties zijn in Vlaanderen algemeen en niet bedreigd. Goed ontwikkelde vormen gaan achteruit.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
De goed ontwikkelde akkervormen zijn matig prioritair, graslandvormen zijn prioritair. Geelrode naaldaar en dreps zijn “zeldzaam”, kleine majer is “vrij zeldzaam”. Grote windhalm,
eenjarige hardbloem, gewone spurrie, ruige klaproos en korenbloem gaan in Vlaanderen “achteruit”, waarbij de eerste twee soorten binnen het gebied nog vrij algemeen zijn.
Intensief akkerbeheer, verruiging en bemesting van droge graslanden
Matigen van herbicidengebruik, maaien en/of begrazen van droge graslanden
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Actuele verspreiding en potenties
De rijke ecotopen zijn weinig verspreid op de plateaus. De schaarse verspreiding van de
BWK-eenheid Bs* is indicatief hiervoor.
Dit ecotoop onder akkergebruik is reeds ruim verspreid over heel het studiegebied. Binnen de
deelgebieden “Plateau van Duisburg” én “Vaalbeekvallei” komen het grootste aantal kenmerkende soorten voor. De graslandvorm is veel schaarser verspreid en slechts lokaal goed ontwikkeld aanwezig.
Wegens het goede regeneratievermogen van vele soorten kunnen zich wel soortenrijkere vormen ontwikkelen, dit vooral onder akkergebruik. De graslandvormen zijn moeilijker regenereerbaar.

PIONIERVEGETATIES OP DROGE, VOEDSELARME BASISCH GEROERDE BODEMS
Typologie
Naar Runhaar et al. (1987):
absintalsem (Artemisia absinthium L.), grote teunisbloem (Oenothera glazioviana Micheli), hongaarse raket
(Sisymbrium altissimum L.), kleine teunisbloem (Oenothera parviflora L.), muurganzenvoet (Chenopodium
murale L.), stalkaars (Verbascum densiflorum Bertol.), wegdistel (Onopordum acanthium L.), wilde reseda (Reseda lutea L.), wouw (Reseda luteola L.), zwenkdravik (Bromus tectorum L.)

Voorkomen en status in Vlaanderen en binnen het studiegebied
Dit ecotoop komt voornamelijk voor op gestoorde bodems na enkele jaren braak. Voorbeelden zijn zandgroeven, recent aangelegde wegbermen, etc.
Het voorkomen is voornamelijk geconcentreerd in de Leemstreek. Het is niet bedreigd.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Niet prioritair.
Wegdistel is “zeer zeldzaam”, muurganzenvoet en absintalsem zijn “bedreigd”, stalkaars is
“zeldzaam” en zwenkdravik gaat “achteruit”.
Geen directe bedreigingen
Diep omwoelen en braak laten liggen
Actuele verspreiding en potenties
Komt plaatselijk voor over heel het studiegebied, met een licht accent binnen “Plateau van
Duisburg”.
Wegens het goede regeneratievermogen is dit ecotoop op een geschikte bodem ontwikkelbaar.
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PIONIERVEGETATIES OP DROGE, ZEER VOEDSELRIJKE BODEMS
Typologie
Slechts één kenmerkende soort (naar Runhaar et al. (1987)) op droge bodem: kluwenhoornbloem
(Cerastium glomeratum Thuill.)

Kenmerkende soorten (naar Runhaar et al. (1987)) voor droge of vochtige bodems zijn: akkerereprijs (Veronica agrestis L.), Canadese fijnstraal (Conyza canadensis (L.) Cronq.), echte
kamille (Matricaria recutita L.), gewone raket (Sisymbrium officinale (L.) Scop.), gewoon
herderstasje (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.), glad vingergras (Digitaria ischaemum
(Schreb. ex Schweigg.) Muhlenb.), hanenpoot (Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.), harig
knopkruid (Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.), harig vingergras (Digitaria sanguinalis
(L.) Scop.), kaal knopkruid (Galinsoga parviflora Cav.), klein kruiskruid (Senecio vulgaris
L.), kleine brandnetel (Urtica urens L.), melganzenvoet (Chenopodium album L.),
schijfkamille (Matricaria discoidea DC.), stippelganzenvoet (Chenopodium ficifolium Smith),
straatgras (Poa annua L.), zwarte nachtschade s.l. (Solanum nigrum L.)
Voorkomen en status in Vlaanderen
Dit ecotoop komt voor op intensieve akkers en is heel algemeen in Vlaanderen
Het is niet bedreigd.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Niet prioritair.
Geen bedreigde, zeldzame of achteruitgaande soorten.
Geen directe bedreigingen
Actuele verspreiding en potenties
Komt algemeen voor over op akkers binnen heel het studiegebied.

PIONIERVEGETATIES OP NATTE, MATIG VOEDSELRIJKE BODEMS
Typologie
Naar Runhaar et al. (1987):
bruin cypergras (Cyperus fuscus L.), waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica L.), zompvergeet-mij-nietje
(Myosotis cespitosa C.F. Schultz)

Volgende soorten komen ook voor op zeer voedselrijke plaatsen: beekpunge (Veronica beccabunga
L.), getand vlotgras (Glyceria declinata Bréb.), muizenstaart (Myosurus minimus L.).

Moerasdroogbloem (Gnaphalium uliginosum L.) groeit ook op vochtige plaatsen
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Voorkomen en status in Vlaanderen
Dit ecotoop komt lokaal voor op open plekken, b.v. paden en verslempte plekken op akkers,
trapplekken van vee. Specifiek voor de Dijlevallei is het voorkomen in drooggelegde vijvers.
Goed ontwikkelde vormen zijn zeldzaam en bedreigd in Vlaanderen
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van goed ontwikkelde vegetaties is prioritair. Bruin cypergras is “bedreigd”; muizenstaart is “vrij zeldzaam”; zompvergeetmij-nietje gaat “achteruit”.
Voor de goed ontwikkelde vormen zijn het wegvallen van de periodiciteit in beheer en het
toenemen van het voedselgehalte van de bodem mogelijke bedreigingen.
Periodieke open plekken maken op onbemeste bodems kan de vorming stimuleren.
Actuele verspreiding en potenties
De rijke ecotopen zijn weinig verspreid. Ze zijn het best vertegenwoordigd in de “Dijlevallei”
en op het “Plateau van Ottenburg”.
Het is een ecotoop dat zich moeilijk laat vatten, omdat de goed ontwikkelde vegetaties veel
minder voorkomen dan dat de abiotische omstandigheden laten vermoeden. Natte lichtrijke
oude bospaden bezitten bijvoorbeeld potenties, slibvrije plekken van drooggelegde vijvers
met een matige voedselrijkdom ook.

PIONIERVEGETATIES OP NATTE, ZEER VOEDSELRIJKE BODEMS
Typologie
Naar Runhaar et al. (1987):
blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus L.), Goudzuring (Rumex maritimus L.), moerasmuur (Stellaria alsine Grimm), veerdelig tandzaad (Bidens tripartita L.), waterpeper (Polygonum hydropiper L.), zachte
duizendknoop (Polygonum mite Schrank), zwart tandzaad (Bidens frondosa L.)

Volgende soorten komen ook voor op vochtige plaatsen:
moeraskers (Rorippa palustris (L.) Besser), watermuur (Myosoton aquaticum (L.) Moench), zeegroene ganzenvoet (Chenopodium glaucum L.)

Voorkomen en status in Vlaanderen
Dit ecotoop komt lokaal voor op gestoorde open plekken. Typisch zijn de plaatsen waar geruimd werd. Specifiek voor de Dijlevallei is het voorkomen in drooggelegde vijvers.
Vrij algemeen in valleien. Ze zijn niet bedreigd.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Het voorkomen is niet bedreigd binnen het studiegebied
Dit ecotoop vraagt geen specifiek beheer.
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Actuele verspreiding en potenties
Dit ecotoop komt vooral voor in de valleien, maar verrassend genoeg is het het best vertegenwoordigd op het Plateau van Duisburg.

PIONIERVEGETATIES OP VOCHTIG, STENIG SUBSTRAAT
Typologie
Naar Runhaar et al. (1987):
blaasvaren (Cystopteris fragilis (L.) Bernh.), muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis Gaertn., B. Mey. et Scherb.),
steenbreekvaren (Asplenium trichomanes L.)

Voorkomen en status in Vlaanderen
Dit ecotoop komt lokaal voor op oude muren
Goed ontwikkelde vormen zijn zeldzaam en matig bedreigd in Vlaanderen.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van goed ontwikkelde vegetaties is prioritair. Blaasvaren is “zeer zeldzaam”; steenbreekvaren is “vrij zeldzaam”.
Vooral het ruimen van oude muurvegetaties is schadelijk.
Actuele verspreiding en potenties
De rijke ecotopen zijn zeldzaam binnen heel het studiegebied.
Dit ecotoop kan zich uitbreiden. Door bij renovatie van oude muren en gebouwen aandacht te
schenken worden dit ecotoop begunstigd.
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BOSSEN
BOSSEN OP DROGE, (MATIG) VOEDSELARME, ZURE BODEM
Binnen dit ecotoop worden twee bostypen onderscheiden Zomereiken-Berkenbos en Droog
Wintereiken-Beukenbos.
Deze bossen kunnen geklasseerd worden bij het door Stieperaere & Fransen (1982) aangeduide ecotoop “bossen op matig voedselarme, droge zure grond”. Volgende soorten rekenden ze
tot deze categorie: adelaarsvaren (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), Amerikaans krentenboompje (Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder), Amerikaanse eik (Quercus rubra L.), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina
Ehrh.), blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus L.), bochtige smele (Deschampsia flexuosa (L.) Trin.), bosereprijs
(Veronica montana L.), boshavikskruid (Hieracium sabaudum L.), brede stekelvaren (Dryopteris dilatata
(Hoffm.) A. Gray), brede wespenorchis (Epipactis helleborine (L.) Crantz), dalkruid (Maianthemum bifolium (L.)
F.W. Schmidt), dicht havikskruid (Hieracium lachenalii C.C. Gmel.), dubbelloof (Blechnum spicant (L.) Roth),
echte guldenroede (Solidago virgaurea L.), eikvaren (Polypodium vulgare L.), fraai hertshooi (Hypericum pulchrum L.), gladde witbol (Holcus mollis L.), grote veldbies (Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin), grove den (Pinus
sylvestris L.), hengel (Melampyrum pratense L.), hulst (Ilex aquifolium L.), lelietje-van-dalen (Convallaria majalis L.), muurhavikskruid (Hieracium murorum L.), Pontische rododendron (Rhododendron ponticum L.), ratelpopulier (Populus tremula L.), ruige veldbies (Luzula pilosa (L.) Willd.), ruwe berk (Betula pendula Roth), smalle
stekelvaren (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs), stijf havikskruid (Hieracium laevigatum Willd.), tamme
kastanje (Castanea sativa Mill.), valse salie (Teucrium scorodonia L.), wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum L.), wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia L.), wintereik (Quercus petraea Lieblein), zachte berk (Betula alba
L.), zomereik (Quercus robur L.)

Zomereiken-Berkenbos
Typologie
De algemeenste boomsoorten zijn: zomereik (Quercus robur), ruwe berk (Betula pendula) en zachte berk (Betula pubescens) (van der Werf 1991). Sporkenhout (Frangula alnus) kenmerkt de struiklaag. De meest constante soorten in de kruidlaag van het bostype zijn bochtige smele (Deschampsia flexuosa), gewone braam (Rubus fruticosus), zomereik (Quercus robur) en pijpenstrootje
(Molinia caerulea). Blauwe bosbes is differentiërend t.a.v. de andere bossen van de andere bossen
BWK: Qb (= eiken-berkenbos)
Kenmerkende soorten (naar Runhaar et al. (1987)) zijn:
adelaarsvaren (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), gewone brem (Cytisus scoparius (L.) Link),
hengel (Melampyrum pratense L.), mahonia (Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.)
Volgende soorten komen ook voor op vochtigere plaatsen:
Amerikaans krentenboompje (Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder), dalkruid (Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt), lelietje-van-dalen (Convallaria majalis L.), smalle beukvaren (Phegopteris connectilis (Michaux) Watt), wintereik (Quercus petraea Lieblein)
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Volgende soorten komen ook voor op in zomen en graslanden: bochtige klaver (Trifolium
medium L.), bosdroogbloem (Gnaphalium sylvaticum L.), echte guldenroede (Solidago virgaurea L.), fraai hertshooi (Hypericum pulchrum L.), tengere rus (Juncus tenuis Willd.), valse
salie (Teucrium scorodonia L.)
Volgende soorten komen ook voor op voedselrijkere plaatsen: drienerfmuur (Moehringia
trinervia (L.) Clairv.), heggenduizendknoop (Fallopia dumetorum (L.) Holub), schaduwgras
(Poa nemoralis L.), trosvlier (Sambucus racemosa L.)
Voorkomen en status in Vlaanderen
Eiken-berkenbossen of (brem)struwelen op droge, zeer zure (pH 4 of lager), voedselarme
zandgronden, ook op droge tot vochtige zand- en licht zandleemgronden met een zwakke tot
duidelijke humus en/of ijzer-B-horizont en soms op bodems met een duidelijke antropogene
A-horizont. Vele overgangen naar vochtige en/of voedselrijkere varianten.
Goed ontwikkelde vormen zijn zeldzaam in Vlaanderen, met het centrum vooral in de Kempen gelegen.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van goed ontwikkelde vormen heeft een hoge prioriteit (habitattype). De ontwikkeling van dit bos- en struweeltype is eveneens prioritair, maar afweging moet gemaakt worden
t.o.v. het graslandequivalent. Elementen hierbij zijn: ligging t.o.v. andere bossen en struwelen,
informatie i.v.m. historisch beheer en grootte.
Door zijn voedselarme bodem is dit ecotoop zeer kwetsbaar aan bemesting, b.v. inwaaiend
kunstmest en ammoniakdepositie (Durwael et al. 2000).
Voornamelijk de soorten van de overgangsmilieus worden bedreigd. Smalle beukvaren is met
“uitsterven bedreigd”; fraai hertshooi en bosdroogbloem zijn “kwetsbaar”; bochtige klaver is
“zeer zeldzaam”; trosvlier is “vrij zeldzaam”; echte guldenroede, hengel en wintereik “gaan
achteruit” in Vlaanderen.
Het groot belang van open plekken binnen bos en hun overgangszones werd recent duidelijk
aangetoond door (Boone 2002). Van de 751 vaatplanten gevonden in 21 bossen bestond
78,6% of 82,8% uit niet-bosplanten (respectievelijk indien de planten van zomen en kapvlaktes als bosplanten werden meegeteld of niet). Ook was er 36,1% van de Rodelijstsoorten (163
soorten op een totaal van 451 soorten) aanwezig in de geïnventariseerde bossen. Een bosgebied is dus een toevluchtsoord voor een groot aantal soorten en niet alleen voor strikte bosplanten. Er werd wel opgemerkt dat de niet-bosplanten slechts een geringe verspreiding hadden binnen deze bossen en daarom er een gevaar in schuilt alleen bossen als refugia te beschouwen.
Versnippering van bossen heeft niet alleen rechtstreeks gevolg op de bosoppervlakte. Ook de
boskwaliteit neemt af.
Monofunctioneel beheer is eveneens nadelig. Doordat b.v. te weinig aandacht gaat naar open
plekken remt het de ontwikkeling van overgangszones binnen de bossfeer af.
Overgangszones naar buitenuit zijn zeer uitzonderlijk. Meestal zijn de bossen via een scherpe
grens met de omgeving verbonden.
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Vergrote input van nutriënten leidt tot een (verdere) degradatie.
Voor het behoud van goede ontwikkelde bossen zijn een goede buffering (Durwael et al.
2000) en een ecologische bosbeheer (vooral ‘niets doen’, daarnaast ook begrazen en kappen
(Londo 1991)) vereist. Voor het ecologisch beheer van bossen met ook een productiefunctie
kan worden verwezen naar de criteria van duurzaam bosbeheer (zie bijlage 14). Bescherming
van de waterhuishouding is gewenst daar de bosvegetatie onder invloed staat van het water
dat op de ondoordringende lagen stagneert (Durwael et al. 2000). Ontwikkelingskansen zijn
er via bosuitbreiding op uitgeloogde bodems, bosomvorming van bestaande gesloten en/of
gelijkvormige bossen
Actuele verspreiding en potenties
Het ecotoop komt binnen het studiegebied op verspreide plaatsen voor, zoals weergegeven
wordt op figuur 32. De verspreiding ligt buiten de valleien en is hier voornamelijk geconcentreerd op de plateaus b.v. op hellingen en heuveltoppen waar de lemige toplaag weggeërodeerd is en een zandige tertiaire laag dagzoomt.
Potentiële bosuitbreiding is matig wegens het relatief geringe surplus aan geschikte bodemtypes en omwille van de lange ontwikkelingsduur. De beste ontwikkelingen zijn te verwachten
in bosomvorming (van naaldhoutaanplanten).
Droog Wintereiken-Beukenbos
Typologie
Kenmerkende soorten van het bostype volgens Durwael et al. (2000) zijn adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), dalkruid (Maianthemum bifolium) en lelietje-van-dalen (Convallaria majalis). De
boomlaag bestaat vooral uit een menging van zomereik en wintereik met beuk. Amerikaanse
eik en tamme kastanje hebben zich in dit type goed ingeburgerd. In de struiklaag is lijsterbes
de meest courante soort.
BWK: Het bostype is sterk verwant met het type Qs en Fs (resp. = zuur eikenbos; zuur beukenbos).
Voorkomen en status in Vlaanderen
Het bostype komt vooral voor op vrij voedselarme, zure lemige zandgronden (Durwael et al.,
2000) en uitgeloogde leembodems.
Het bostype komt over heel Vlaanderen voor, van aan de kust tot in de Hoge Kempen
(Durwael et al. 2000)
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van goed ontwikkelde vormen heeft een hoge prioriteit (habitattype) wegens de lange
ontwikkelingsduur (300 tot 1000 jaar) (in (Durwael et al. 2000)). Uitbreiding van dit bos- en
struweeltype is eveneens prioritair, maar afweging moet gemaakt worden t.o.v. graslandequivalenten. Elementen hierbij zijn: ligging t.o.v. andere bossen en struwelen, informatie i.v.m.
historisch beheer en grootte.
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Het bostype heeft te kampen met gelijkaardige bedreigingen zoals beschreven bij het voorgaande type. Wegens het open karakter van vele bossen van dit type zijn ze daarenboven aantrekkelijk voor recreatie, waarbij overmaat een bedreiging betekent (Durwael et al. 2000).
Het multifunctioneel bosbeheer is best gestoeld op de criteria van duurzaam bosbeheer. Als
natuurbeheer geldt bij voorkeur het (begeleiden naar) ‘niets doen’ beheer.
Bestrijding van exoten zoals onder andere Amerikaanse vogelkers kan hiertoe nodig zijn.
Waar naaldhout de overhand heeft, wordt best gekozen voor een geleidelijke omvorming.
Als extern beheer vraagt het geleiden van de recreatie om speciale aandacht en het voorzien
van een goede buffering.
Actuele verspreiding en potenties
Het ecotoop komt binnen het studiegebied op verspreide plaatsen voor, zoals weergegeven
wordt op figuur 33. De verspreiding ligt buiten de valleien en is, zoals bij het vorige type,
voornamelijk geconcentreerd op hellingen en ook op uitgeloogde plateaubodems
Potentiële bosuitbreiding is mogelijk, maar dient rekening gehouden te worden met de lange
ontwikkelingsduur. Belangrijke potenties zijn tevens te vinden in bosomvorming.

BOSSEN OP (MATIG) DROGE, (MATIG) VOEDSELARME, (ZWAK) ZURE BODEM
Binnen dit ecotoop worden meerdere bostypen onderscheiden, waartussen en waarbinnen vele
overgangsvormen mogelijk zijn: Atlantisch Eiken-Haagbeukenbos, ‘Subatlantisch’ EikenHaagbeukenbos, Arm Eiken-Haagbeukenbos, Gierstgras-Beukenbos en Parelgras-Beukenbos
Deze bossen kunnen geklasseerd worden bij het door Stieperaere & Fransen (1982) aangeduide ecotoop “bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge
grond”. Volgende soorten rekenden ze tot deze categorie: appel (Malus sylvestris (L.) Mill.), beuk
(Fagus sylvatica L.), bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana Reichenb.), bosandoorn (Stachys sylvatica L.),
bosanemoon (Anemone nemorosa L.), bosbingelkruid (Mercurialis perennis L.), bosgierstgras (Milium effusum
L.), boswilg (Salix caprea L.), boszegge (Carex sylvatica Huds.), donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau), drienerfmuur (Moehringia trinervia (L.) Clairv.), eenbes (Paris quadrifolia L.), gelderse
roos (Viburnum opulus L.), gele dovenetel (Lamium galeobdolon (L.) L.), gevlekte aronskelk (Arum maculatum
L.), gewone es (Fraxinus excelsior L.), gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum (L.) All.), grote keverorchis (Listera ovata (L.) R. Brown), hazelaar (Corylus avellana L.), heelkruid (Sanicula europaea L.), klimop
(Hedera helix L.), knopig helmkruid (Scrophularia nodosa L.), mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas (L.)
Schott), schaduwgras (Poa nemoralis L.), tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata (Poiret) DC.), wijfjesvaren
(Athyrium filix-femina (L.) Roth), wilde narcis (Narcissus pseudonarcissus L.), witte klaverzuring (Oxalis acetosella L.), witte rapunzel (Phyteuma spicatum L.).

Runhaar et al. (1987) geeft voor dit ecotoop volgende kenmerkende soorten op (die voorkomen binnen het studiegebied):
aardbeiganzerik (Potentilla sterilis (L.) Garcke), bergbeemdgras (Poa chaixii Vill.), bosanemoon (Anemone
nemorosa L.), bosbingelkruid (Mercurialis perennis L.), bosereprijs (Veronica montana L.), bosgierstgras (Milium effusum L.), boshavikskruid (Hieracium sabaudum L.), boslathyrus (Lathyrus sylvestris L.), bosvergeet-mijInstituut voor Natuurbehoud
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nietje (Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffmann), boswederik (Lysimachia nemorum L.), boszegge (Carex sylvatica
Huds.), dalkruid (Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt), donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana
Jord. ex Boreau), dubbelloof (Blechnum spicant (L.) Roth), echte guldenroede (Solidago virgaurea L.), eenbes
(Paris quadrifolia L.), eenbloemig parelgras (Melica uniflora Retz.), gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum (L.) All.), grote muur (Stellaria holostea L.), grote veldbies (Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin), heelkruid
(Sanicula europaea L.), hulst (Ilex aquifolium L.), Klein springzaad (Impatiens parviflora DC.), klimopbremraap
(Orobanche hederae Duby), kruisbes (Ribes uva-crispa L.), lelietje-van-dalen (Convallaria majalis L.), mispel
(Mespilus germanica L.), muskuskruid (Adoxa moschatellina L.), rood peperboompje (Daphne mezereum L.),
ruig klokje (Campanula trachelium L.), ruige veldbies (Luzula pilosa (L.) Willd.), smalle beukvaren (Phegopteris connectilis (Michaux) Watt), stijve naaldvaren (Polystichum aculeatum (L.) Roth), tengere rus (Juncus tenuis
Willd.), vogelnestje (Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich.), wijfjesvaren (Athyrium filix-femina (L.) Roth), wintereik (Quercus petraea Lieblein), witte klaverzuring (Oxalis acetosella L.)

Volgende soorten komen ook voor op voedselrijkere plaatsen:
bosandoorn (Stachys sylvatica L.), boskortsteel (Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.), bosroos (Rosa arvensis Huds.), gele dovenetel (Lamium galeobdolon (L.) L.), gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis L.), gevlekte aronskelk (Arum maculatum L.), gewoon vingerhoedskruid (Digitalis purpurea L.), grote keverorchis
(Listera ovata (L.) R. Brown), haagbeuk (Carpinus betulus L.), heggendoornzaad (Torilis japonica (Houtt.)
DC.), kleine maagdenpalm (Vinca minor L.), klimop (Hedera helix L.), knopig helmkruid (Scrophularia nodosa
L.), lievevrouwebedstro (Galium odoratum (L.) Scop.), rode kornoelje (Cornus sanguinea L.), schaduwkruiskruid (Senecio ovatus (Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd.), spaanse aak (Acer campestre L.), vingerhelmbloem
(Corydalis solida (L.) Clairv.), wijfjesvaren (Athyrium filix-femina (L.) Roth), wilde hyacint (Hyacinthoides nonscripta (L.) Chouard ex Rothm.), winterlinde (Tilia cordata Mill.), zwartblauwe rapunzel (Phyteuma nigrum
F.W. Schmidt)

Atlantisch Eiken-haagbeukenbos
Typologie
Een kenmerkende soort van het bostype volgens Durwael et al. (2000) is wilde hyacinth (Hyacinthoides non-scripta (L.), verder komt ook tamelijk veel wijfjesvaren (Athyrium filix-femina) en in
mindere mate brede stekelvaren (Dryopteris dilatata) voor. Bij de Bosinventarisatie werd in de
struiklaag voornamelijk hazelaar (Corylus avellana), gewone vlier (Sambucus nigra) en gewone
esdoorn (Acer pseudoplatanus) gevonden.
BWK: Het bostype is sterk verwant met het BWKtype Qe en Fe (resp.= eiken-haagbeukenbos
met wilde hyacint; beukenbos met wilde hyacint).
Voorkomen en status in Vlaanderen
Het bostype komt vooral voor op niet gleyige leembodems met textuur B en dit op iets voedselrijkere bodem t.a.v. het vorige type (Durwael et al. 2000).
Het zwaartepunt van dit bostype ligt in het westelijk deel van de leemstreek. Het studiegebied
omvat de noordelijke en oostelijke areaalgrens.
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Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van goed ontwikkelde vormen heeft een hoge prioriteit (habitattype), ook wegens de
lange ontwikkelingsduur (300 tot 1000 jaar) (Durwael et al. 2000) en de areaalgrenspositie.
Het is tevens een habitattype. Uitbreiding van dit bos- en struweeltype is eveneens prioritair,
maar afweging moet gemaakt worden t.o.v. graslandequivalenten. Elementen hierbij zijn:
ligging t.o.v. andere bossen en struwelen, informatie i.v.m. historisch beheer en grootte.
Geen specifieke bedreigingen. Verkaveling, versnippering en onoordeelkundig bosbeheer zijn
de belangrijkste nadelige factoren
Het multifunctioneel bosbeheer is best gestoeld op de criteria van duurzaam bosbeheer.
Als extern beheer vraagt het geleiden van de recreatie om speciale aandacht
Actuele verspreiding en potenties
Het ecotoop komt binnen het studiegebied op verspreide plaatsen voor, zoals weergegeven
wordt op figuur 34. In het deelgebied ‘Plateau van Moorsel’, komt de grootste oppervlakte
van het type voor en dit vooral op de hogere delen. In de andere deelgebieden zijn het eerder
valleibossen (delen van Park van Tervuren, Margijsbos, Stokkembos (De Becker 1996), Koihof, fragment aan Ganspoel)
Potentiële bosuitbreiding is mogelijk, maar gezien de areaalgrenspositie is de ontwikkeling
naar dit type moeilijk voorspelbaar. Tevens dient rekening gehouden te worden met de lange
ontwikkelingsduur.
‘Subatlantisch’ Eiken-Haagbeukenbos
Typologie
Kenmerkende soorten van het bostype volgens Durwael et al. (2000) zijn: bosanemoon (Anemone nemorosa), gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum).
Gele dovenetel (Lamium galeobdolon), speenkruid (Ranunculus ficaria), wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum), grote brandnetel (Urtica dioica), slanke sleutelbloem (Primula elatior) en klimop (Hedera helix) zijn

ook frequente soorten.
In de boomlaag staan vooral zomereiken (Quercus robur) en populier (Populus x canadensis). De
struiklaag bevat veel gewone vlier (Sambucus nigra), gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) en
gewone es (Fraxinus excelsior)
BWK: Het bostype is, tezamen met het volgende type, sterk verwant met het BWKtype Qa (=
eiken-haagbeukenbos).
Voorkomen en status in Vlaanderen en binnen het studiegebied
Het bostype komt vooral voor op matig tot sterk gleyige leem en zandleembodems met reductiehorizont met sterk gevlekte textuur B horizont en op bodems zonder profielontwikkeling
(Durwael et al. 2000). In vergelijking met het vorige type komt het op vochtigere bodems
voor.
Het bostype komt verspreid voor in alle fytogeografische streken.
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Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van goed ontwikkelde vormen heeft een hoge prioriteit (habitattype), ook al wegens
de lange ontwikkelingsduur (300 tot 1000 jaar) (Durwael et al. 2000). Uitbreiding van dit bosen struweeltype is eveneens prioritair, maar afweging moet gemaakt worden t.o.v. graslandequivalenten. Elementen hierbij zijn: ligging t.o.v. andere bossen en struwelen, informatie
i.v.m. historisch beheer en grootte.
Het heeft geen specifieke bedreigingen. Verkaveling, versnippering en onoordeelkundig bosbeheer zijn de belangrijkste nadelige factoren
Het multifunctioneel bosbeheer is best gestoeld op de criteria van duurzaam bosbeheer.
Als extern beheer vraagt het bewaken van de waterhuishouding (schijngrondwatertafel of
ondiep grondwater) specifieke aandacht.
Actuele verspreiding en potenties
Het ecotoop komt, samen met het volgende type, binnen het studiegebied op verspreide plaatsen voor, zoals weergegeven wordt op figuur 35. Het is een bostype dat binnen het studiegebied veeleer over kleine tot zeer kleine oppervlakten voorkomt. De grootste oppervlakten, de
uitzonderingen, liggen binnen het deelgebied ‘Plateau van Moorsel’ (delen van Moorselbos,
uitlopers Zoniënwoud, kasteel van Leefdaal en Bertembos). Ook in de vallei van de Molenbeek is een relatief grote oppervlakte Qa aanwezig.
Uit het verspreidingspatroon valt op dat er twee standplaatstypen mogelijk zijn: randen van
beekvalleien en op plateaus met een stuwwaterlaag.
Potentiële bosuitbreiding is mogelijk, vooral langs beekvalleien en dient rekening gehouden te
worden met de lange ontwikkelingsduur van het bostype zelf. Aansluiting op bestaand bos
heeft als voordeel dat het sneller gekoloniseerd wordt.
Belangrijke potenties zijn tevens te vinden in bosomvorming.
Arme Eiken-Haagbeukenbos
Typologie
Kenmerkende soorten van het bostype volgens (Durwael et al. 2000) zijn wilde kamperfoelie
(Lonicera periclymenum) en gladde witbol (Holcus mollis). Bosanemoon (Anemone nemorosa), gewone
salomonszegel (Polygonatum multiflorum) en ruige veldbies (Luzula pilosa) komen met een lagere
frequentie voor.
In de boomlaag staan vooral zomereiken (Quercus robur). De struiklaag bevat veel klimop (Hedera helix), gewone lijsterbes (Sorbus aucuparia) en wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum).
BWK: Het bostype is sterk verwant met het BWKtype Qa.
Voorkomen en status in Vlaanderen
Het bostype komt vooral voor op niet tot sterk gleyige leem- en kleibodems met reductiehorizont met (sterk gevlekte) textuur B horizont en op bodems zonder profielontwikkeling
(Durwael et al. 2000). In vergelijking met het vorige type komt het op zuurdere en voedsel66
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armere bodems voor en in vergelijking met het Droog Wintereiken-Beukenbos op zwaardere
bodem, en met het Atlantische Eiken-Haagbeukenbos op zuurdere bodem.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van goed ontwikkelde vormen heeft prioriteit (habitattype) onder andere wegens de
lange ontwikkelingsduur (300 tot 1000 jaar) (Durwael et al. 2000). Uitbreiding van dit bos- en
struweeltype is minder prioritair en dient de afweging gemaakt t.o.v. graslandequivalenten.
Elementen de uitbreiding kunnen motiveren zijn: ligging t.o.v. andere bossen en struwelen,
informatie i.v.m. historisch beheer en grootte.
Geen specifieke bedreigingen. Verkaveling, versnippering en onoordeelkundig bosbeheer zijn
de belangrijkste nadelige factoren
Het multifunctioneel bosbeheer is best gestoeld op de criteria van duurzaam bosbeheer.
Als extern beheer vraagt het bufferen t.a.v. vermesting en verzuring extra aandacht.
Actuele verspreiding en potenties
Voor de verspreiding: zie het vorige type.
Bosuitbreiding is mogelijk, maar ook hier een werk van zeer lange adem. Belangrijke potenties zijn tevens te vinden in bosomvorming.
Gierstgras-Beukenbos
Typologie
Volgens Durwael et al. (2000) is bosgierstgras (Milium effusum) de beste indicator. Wijfjesvaren
(Athyrium filix-femina) is zeer frequent. Brede en smalle stekelvaren (Dryopteris dilatata en D. carthusiana), bosanemoon (Anemone nemorosa), wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum) zijn frequent.
Van der Werf (1991) geeft als karakteristieke soortencombinatie: bosanemoon (Anemone nemorosa), schaduwgras (Poa nemoralis), gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum), lelietje-van-dalen (Convallaria majalis), witte klaverzuring (Oxalis acetosella), bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana), bosgierstgras
(Milium effusum) en grote muur (Stellaria holostea).

In de boomlaag domineert vooral beuk (Fagus sylvatica). De struiklaag bevat vooral gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) en hazelaar (Corylus avellana).
BWK: Het bostype is sterk verwant met het BWKtype Fa (=beukenbos met voorjaarsflora,
zonder wilde hyacint).
Voorkomen en status in Vlaanderen
Het bostype komt vooral voor op niet gleyige leem- en zandleembodems met textuur B horizont en op bodems met sterk gevlekte textuur B horizont (Durwael et al. 2000). Bodemkundig
heeft het bostype het meeste gelijkenis met het Arme Eiken-Haagbeukenbos, maar volgens
(Noirfalise 1984) verkiest dit type diepere leembodems.
Het zwaartepunt van de verspreiding van dit bostype ligt in het Brabants district.
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Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van goed ontwikkelde vormen heeft prioriteit (habitattype) ook al omwille van de
lange ontwikkelingsduur (300 tot 1000 jaar) (Durwael et al. 2000) en wegens de relatieve
zeldzaamheid in Vlaanderen. Uitbreiding van dit bostype is gewenst, maar (gezien het voor
een groot deel van het studiegebied de potentiële natuurlijke vegetatie is) dit in combinatie
met andere ecotooptypen. Elementen de uitbreiding kunnen motiveren zijn: ligging t.o.v. andere bossen en struwelen, informatie i.v.m. historisch beheer en grootte.
Verzuring, vermesting, bodemverdichting, overmatige recreatie, verkaveling, versnippering
en onoordeelkundig bosbeheer zijn de belangrijkste nadelige factoren.
Het multifunctioneel bosbeheer is best gestoeld op de criteria van duurzaam bosbeheer.
Als extern beheer vraagt het bufferen t.a.v. vermesting en verzuring en het reguleren van recreatie om extra aandacht.
Actuele verspreiding en potenties
Het ecotoop komt binnen het studiegebied slechts op een handvol plaatsen voor, zoals weergegeven wordt op figuur 36. Het zijn Park van Tervuren, Hogenbos-Kinderenbos, Bertembos,
Rodebos en Vogelzangbos. De belangrijke vertegenwoordigers liggen buiten het studiegebied.
Potentiële bosuitbreiding is mogelijk, vooral op de plateaugronden. Er dient rekening gehouden te worden met de lange ontwikkelingsduur van het bostype zelf. Aansluiting op bestaand
bos heeft als voordeel dat het sneller gekoloniseerd wordt.
Belangrijke potenties zijn tevens te vinden in bosomvorming.
Parelgras-Beukenbos
Typologie
Volgens Durwael et al. (2000) zijn éénbloemig parelgras (Melica uniflora), lievevrouwbedstro (Galium
odoratum), bosbingelkruid (Mercurialis perennis), heelkruid (Sanicula europaea), bosroos (Rosa arvensis), ruig
klokje (Campanula trachelium), amandelwolfsmelk (Euphorbia amygdaloides), christoffelkruid (Actaea spicata), slappe kropaar (Dactylis polygama), ruwe dravik (Bromus ramosus ssp. ramosus) en vogelnestje (Neottia
nidus-avis) de kenmerkende soorten.

In de boomlaag domineert vooral beuk (Fagus sylvatica). De struiklaag bevat vooral hazelaar
(Corylus avellana).
BWK: Het bostype is sterk verwant met het BWKtype Fm (beukenbos met parelgras en lievevrouwbedstro).
Voorkomen en status
Het bostype wordt voornamelijk gevonden op kalkrijke leembodems en dit vooral in de Voerstreek. Elders wordt het zéér fragmentair aangetroffen (Durwael et al. 2000).
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Prioriteit, bedreigingen en beheer
Los van de discussie tot welk type bos de vegetatie behoort, heeft het behoud van zelfs maar
fragmentaire bostypen prioriteit (habitattype) onder andere wegens de lange ontwikkelingsduur (300 tot 1000 jaar) (Durwael et al. 2000) en wegens de grote zeldzaamheid in Vlaanderen.
Verzuring, vermesting, bodemverdichting, overmatige recreatie, verkaveling, versnippering
en onoordeelkundig bosbeheer zijn de belangrijkste nadelige factoren.
Het multifunctioneel bosbeheer is best gestoeld op de criteria van duurzaam bosbeheer.
Als extern beheer vraagt het bufferen t.a.v. vermesting en verzuring en het reguleren van recreatie om extra aandacht.
Actuele verspreiding en potenties
Als het ecotoop al zou voorkomen binnen het studiegebied dan is dit slechts op een handvol
plaatsen in fragmentaire vorm: delen van Park van Tervuren, een deel van de zuidelijke rand
van het Hogenbos en enkele holle wegen (o.a. omgeving Terlanen en Ottenburg).
Potentiële bosuitbreiding is twijfelachtig, wegens het huidige marginale voorkomen van de
abiotische condities.

BOSSEN OP (MATIG) DROGE, (ZEER) VOEDSELRIJKE BODEMS
Typologie
Dit ecotoop heeft een brede amplitude. Volgende onderverdeling kan hierbinnen gemaakt
worden:
•

Bossen op de (drogere) oeverwallen die onder invloed staan van oppervlaktewater
(Droge Iepenrijke-Essenbos)

•

Ruderale drogere bossen

•

Jonge bossen op (gestoorde) drogere bodems

Het zijn veeleer bossen die wegens de overgangen en overlappingen die hiertussen mogelijk
zijn tezamen besproken worden.
Volgende soorten zijn kenmerkend (naar Runhaar et al. (1987)): akkerkool (Lapsana communis L.),
amandelwilg (Salix triandra L.), gewone kropaar (Dactylis glomerata L.), gewoon robertskruid (Geranium robertianum L.), gewoon vingerhoedskruid (Digitalis purpurea L.), heggendoornzaad (Torilis japonica (Houtt.)
DC.), heggenduizendknoop (Fallopia dumetorum (L.) Holub), heggenrank (Bryonia dioica Jacq.), klimopereprijs (Veronica hederifolia L.), rankende duivekervel (Fumaria capreolata L.), reuzenberenklauw (Heracleum
mantegazzianum Somm. et Lev.), sneeuwbes (Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake), trosvlier (Sambucus racemosa L.), witte winterpostelein (Claytonia perfoliata Donn ex Willd.), zevenblad (Aegopodium podagraria L.)

Dit ecotoop heeft veel verwantschap met het door Stieperaere & Fransen (1982) aangeduide
ecotoop “jonge aanplanten en zomen op voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze
matig vochtige tot droge grond”. Volgende soorten rekenden ze tot deze categorie: akkerkool
(Lapsana communis L.), akkervergeet-mij-nietje (Myosotis arvensis (L.) Hill), bergbasterdwederik (Epilobium
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montanum L.), bleke basterdwederik (Epilobium roseum Schreb.), bosvergeet-mij-nietje (Myosotis sylvatica
Ehrh. ex Hoffmann), breed klokje (Campanula latifolia L.), dagkoekoeksbloem (Silene dioica (L.) Clairv.), dolle
kervel (Chaerophyllum temulum L.), fijne ooievaarsbek (Geranium columbinum L.), fluitenkruid (Anthriscus
sylvestris (L.) Hoffmann), geel nagelkruid (Geum urbanum L.), gewone berenklauw (Heracleum sphondylium
L.), gewone bermzegge (Carex spicata Huds.), gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit L.), gewone robinia
(Robinia pseudoacacia L.), gewone vlier (Sambucus nigra L.), gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum
L.), gewoon robertskruid (Geranium robertianum L.), grote brandnetel (Urtica dioica L.), grote maagdenpalm
(Vinca major L.), heggendoornzaad (Torilis japonica (Houtt.) DC.), heggenduizendknoop (Fallopia dumetorum
(L.) Holub), heggenwikke (Vicia sepium L.), hemelsleutel (Sedum telephium L.), hondsdraf (Glechoma hederacea L.), ijle dravik (Bromus sterilis L.), Italiaanse aronskelk (Arum italicum Mill.), kleefkruid (Galium aparine L.), klein springzaad (Impatiens parviflora DC.), klimopbremraap (Orobanche hederae Duby), kraailook
(Allium vineale L.), kruidvlier (Sambucus ebulus L.), kruisbladwalstro (Cruciata laevipes Opiz), look-zonderlook (Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande), maarts viooltje (Viola odorata L.), muskuskaasjeskruid (Malva moschata L.), sneeuwbes (Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake), stinkende gouwe (Chelidonium majus L.),
witte dovenetel (Lamium album L.), witte winterpostelein (Claytonia perfoliata Donn ex Willd.), zevenblad
(Aegopodium podagraria L.).

Volgens Durwael et al. (2001) kenmerkt het Droge Iepenrijke-Essenbos zich door een grote
presentie van grote brandnetel (Urtica dioica), gecombineerd met de aanwezigheid van es (Fraxinus
excelsior), kleefkruid (Galium aparine), gewone vlier (Sambucus nigra), klimop (Hedera helix) en gewone
esdoorn (Acer pseudoplatanus). Ze hebben vaak rijke epifytengemeenschappen.

BWK: Het ecotoop is ten dele verwant met het BWKtypes Ru en Sz (resp. = ruderaal olmenbos; opslag van allerlei aard).
Voorkomen en status in Vlaanderen
Het Droge Iepenrijke-Essenbos komt verspreid voor in het Brabants district en Vlaams district
(Durwael et al. 2000). De andere typen zijn algemeen verspreid in Vlaanderen.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Het Droge Iepenrijke-Essenbos is een prioritair habitat. De overige biotopen zijn niet prioritair.
Rankende duivenkervel is een “zeer zeldzame plant; trosvlier is “vrij zeldzaam”. Heggendoornzaad “gaat achteruit” in Vlaanderen.
Droge Iepenrijke-Essenbossen worden door een aantal factoren in hun ontwikkeling benadeeld. Bepaalde werken aan waterlopen kunnen nadelig zijn. Verdroging en verontreiniging
zijn ook mogelijke bedreigingen.
‘Niets doen’ wordt als belangrijkste beheervorm gehanteerd, verder worden begrazen en kappen als gunstig ervaren. Behoud van goed ontwikkelde hakhoutstoven is belangrijk voor de
epifytenbegroeiingen.
Bij de Droge Iepenrijke-Essenbossen is toezicht op de waterhuishouding wenselijk.
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Actuele verspreiding en potenties
Figuur 37 geeft de verspreiding van de bwktypen Sz en Ru. Goed ontwikkelde vormen van
Droog Iepenrijk-Essenbos zijn binnen het studiegebied fragmentair aanwezig. Het ecotoop is
vooral vertegenwoordigd in holle wegen en verder is het ook terug te vinden in verspreid liggende voedselrijke bosjes, aangerijkte bosranden, en taluds (b.v. spoorwegtaluds).
Potentiële ontwikkeling is in alle valleien goed mogelijk.

BOSSEN OP VOCHTIGE TOT NATTE, (MATIG) VOEDSELRIJKE BODEM
Typologie
Binnen dit ecotoop worden meerdere bostypen onderscheiden, waartussen en waarbinnen vele
overgangsvormen mogelijk zijn: Essenbronbos, Elzen-Essenbos, Ruigt Elzenbos en Gewoon
Elzenbroek
Het bostype ‘Elzen-Eikenbos’ wordt hier niet apart besproken omdat het als een overgangsbostype beschouwd wordt van Eiken-Haagbeukenbos en Gewoon Elzenbroek.
Deze bossen kunnen geklasseerd worden bij de door Stieperaere & Fransen (1982) aangeduide ecotopen “bossen op gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge
grond” en “alluviale bossen, op min of meer hydromorfe bodem”. Volgende soorten rekenden
ze tot deze categorieën: aalbes (Ribes rubrum L.), bittere veldkers (Cardamine amara L.), bloedzuring
(Rumex sanguineus L.), boskortsteel (Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.), bosmuur (Stellaria nemorum
L.), bospaardenstaart (Equisetum sylvaticum L.), bosveldkers (Cardamine flexuosa With.), boswederik (Lysimachia nemorum L.), daslook (Allium ursinum L.), elzenzegge (Carex elongata L.), geoorde wilg (Salix aurita L.),
gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis L.), gladde iep (Ulmus minor Mill.), grauwe els (Alnus incana (L.)
Moench), grauwe wilg (Salix 'cinerea' groep), groot heksenkruid (Circaea lutetiana L.), groot springzaad (Impatiens noli-tangere L.), gulden boterbloem (Ranunculus auricomus L.), hangende zegge (Carex pendula Huds.),
hondstarwegras (Elymus caninus (L.) L.), ijle zegge (Carex remota Jusl. ex L.), laurierwilg (Salix pentandra L.),
maretak (Viscum album L.), moerasmuur (Stellaria alsine Grimm), moerasvaren (Thelypteris palustris Schott),
muskuskruid (Adoxa moschatellina L.), paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifolium L.), reuzenpaardenstaart (Equisetum telmateia Ehrh.), reuzenzwenkgras (Festuca gigantea (L.) Vill.), rossige wilg (Salix atrocinerea Brot.), schaafstro (Equisetum hyemale L.), schietwilg (Salix alba L.), slanke sleutelbloem (Primula elatior
(L.) Hill), slanke zegge (Carex strigosa Huds.), verspreidbladig goudveil (Chrysosplenium alternifolium L.),
vingerhelmbloem (Corydalis solida (L.) Clairv.), vogelkers (Prunus padus L.), witte en grauwe abeel (Populus
alba (+ P. x canescens)), zwarte bes (Ribes nigrum L.), zwarte els (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)

Essenbronbos
Typologie
Kenmerkende soorten van het bostype volgens Durwael et al. (2000) zijn reuzenpaardenstaart
(Equisetum telmateia), hangende zegge (Carex pendula) en slanke zegge (Carex strigosa).

BWK: Het bostype is sterk verwant met het BWKtype Vc (=elzen-essenbos van bronnen en
bronbeken).
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Voorkomen en status in Vlaanderen
Het bostype komt vooral voor op leembodems rond bronnen en bronbeken waar kalkrijk water aan de oppervlakte komt (Durwael et al. 2000). Volgens Van der Werf (1991) is dit bostype beperkt tot brongebieden met uittredend zuurstofrijk en basenrijk grondwater waar de pH
tussen 6 en 7.5 ligt.
Het bostype komt slechts over kleine oppervlakten voor in Vlaanderen en dit met een beperkt
areaal (Durwael et al. 2000)
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van dit zeldzaam en bedreigde bostype heeft een hoge prioriteit (prioritair Habitattype). Uitbreiding van dit bos- en struweeltype is eveneens prioritair, in afweging met graslandequivalenten. Elementen hierbij zijn: ligging t.o.v. andere bossen en struwelen, informatie
i.v.m. historisch beheer en grootte.
Deze bossen zijn zeer gevoelig aan verdroging, eutrofiëring, waterverontreiniging en verzuring (Durwael et al. 2000). Een te zwaar gemechaniseerd bosbeheer is eveneens nadelig.
Het multifunctioneel bosbeheer is best gestoeld op de criteria van duurzaam bosbeheer. Als
natuurbeheer geldt bij voorkeur het (begeleiden naar) ‘niets doen’ beheer, met lokale open
plekken.
Als extern beheer vraagt het voorzien van een goede buffering en de bewaking van de waterhuishouding.
Actuele verspreiding en potenties
Het ecotoop komt binnen het studiegebied op slechts enkele verspreide plaatsen voor, zoals
weergegeven wordt op figuur 38. Het is opvallend dat op een bronbosje nabij de Woluwe na,
al de bronbossen in het zuidelijk deel van het studiegebied gesitueerd zijn: Kapucijnenbos,
Hagaardbos, Margijsbos, Kouterbos, Rodebos en Tombeekheide. Naast de gekarteerde bossen
geeft De Becker (1996) nog het Langerodebos te Neerijse en het Pastoorsbos te Korbeek-Dijle
op.
Potentiële bosuitbreiding is beperkt door de geringe potentiële oppervlakte. Volgens de pnvkaart (pnv = potentiële natuurlijke vegetatie) liggen in de vallei van de Molenbeek belangrijke
potenties, evenals in de vallei van de Maalbeek en de vallei van de IJse stroomafwaarts tot
Huldenberg, sommige valleien van haar zijbeken (vooral Nellebeek) en de vallei van de Voer.
Belangrijk zijn de potenties in de valleiranden van de Dijle en Vaalbeek.
Elzen-Essenbos
Typologie
Het bostype heeft weinig echt kenmerkende soorten. Knikkend nagelkruid (Geum rivale), bosmuur
(Stellaria nemorum) en zwartblauwe rapunzel (Phyteuma spicatum subsp. spicatum) worden genoemd
(Durwael et al. 2000). Kenmerkend is de mengeling van vochtindicerende soorten, nitrofiele
soorten en soorten van ‘Subatlantisch’ Eiken-Haagbeukenbos.
BWK: Het bostype is sterk verwant met het BWKtype Va (= alluviaal essen-olmenbos).
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Voorkomen en status in Vlaanderen
Het bostype komt vooral voor op zeer sterk gleyige leem- en zandleembodems met reductiehorizont zonder profielontwikkeling (Durwael et al. 2000).
Het is een beekbegeleidende bostype dat overstroming verdraagt.
Het zwaartepunt van dit bostype ligt in het Brabants district. In het Kempisch en Vlaams district komt het verspreid voor.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van goed ontwikkelde vormen heeft een hoge prioriteit (prioritair habitattype). Uitbreiding van dit bos- en struweeltype is eveneens prioritair, afweging t.o.v.
graslandequivalenten is wenselijk. Elementen hierbij zijn: ligging t.o.v. andere bossen en
struwelen, informatie i.v.m. historisch beheer en grootte.
De bossen zijn vooral gevoelig aan verdroging. Hoewel ze dynamiek verkiezen (b.v. overstroming), is een overmatig belasting (te sterke schommeling in waterpeil, sterk vervuild water) schadelijk voor de ontwikkeling.
Bij het bosbeheer wordt bij voorkeur maximaal het ‘niets doen’ beheer gehanteerd. Plaatselijke kappingen (al dan niet periodiek) kunnen een goede aanvulling zijn.
Een belangrijke externe beheersmaatregel is het herstel van een natuurlijk waterregime en
waterkwaliteit.
Actuele verspreiding en potenties
Het ecotoop komt binnen het studiegebied in alle valleien nog voor, zoals weergegeven wordt
op figuur 39. Worden de valleigebieden onderling vergeleken dan blijkt dat in de deelgebieden ‘Laanvallei’ en ‘Molenbeekvallei’ het bostype relatief het talrijkst voorkomt en in de
deelgebieden ‘Voervallei’ en ‘Maalbeekvallei’ het minst. In de ‘Dijlevallei’ is het relatief
weinig aanwezig, maar deze valleibossen behoren wel tot de grootste. In de ‘IJsevallei’ is het
type vooral vertegenwoordigd in de benedenloop en aan de samenvloeiingen van zijbeken
zoals Nellebeek. Ook in sommige zijbeekvalleien komt het type nog voor.
Potentiële bosuitbreiding is goed mogelijk. Het vindt best plaats samen met het herstel van de
waterregime en van de waterkwaliteit van de beken.
Ruigt Elzenbos
Typologie
Het type wordt vooral gekenmerkt door de relatief hoge aanwezigheid van vochtminnende
soorten (b.v. moerasspirea (Filipendula ulmaria), gewone engelwortel (Angelica sylvestris)) en nitrofiele
soorten (grote brandnetel (Urtica dioica), hondsdraf (Glechoma hederacea), kleefkruid (Galium aparine)).
Soorten van gerijpte bossen zijn vrijwel afwezig. Meestal gaat het ook om relatief jonge bossen (Durwael et al. 2000).
In de boomlaag staan vooral zwarte els (Alnus glutinosa) en populier (Populus x canadensis). De struiklaag
bevat veel gewone vlier (Sambucus nigra), hop (Humulus lupulus), braam (Rubus spec.), wilg (Salix spec.)
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BWK: Het bostype, tezamen met Droog Iepenrijk-Essenbos is sterk verwant met het type Vn
(= nitrofiel alluviaal elzenbos).
Voorkomen en status in Vlaanderen
Het bostype vindt men vooral terug op zeer sterk gleyige lemige zandbodems (ook lichte
zandleem) met reductiehorizont en zonder profielontwikkeling (Durwael et al. 2000). In vergelijking met het vorige type komt het op voedselrijkere bodems voor en geeft meestal een
verstoring aan.
Het bostype komt verspreid voor in alle fytogeografische streken.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van dit type bos an sich heeft minder prioriteit. Wanneer de invloed van de storende
factoren afneemt kan het evolueren naar Elzen-Essenbos of naar Elzenbroek. Om deze reden
heeft de bescherming ervan wel prioriteit. Het is tevens een prioritair habitat (volgens Habitatrichtlijn).
Voornaamste bedreiging is verdroging.
In deze bossen geldt bij voorkeur het ‘niets doen’ beheer. Wanneer populieren aangeplant
werden, kan een kleinschalige omvorming een optie zijn.
Het extern beheer vraagt hier extra aandacht. Het wegwerken van de storende invloeden moet
een streefdoel zijn.
Actuele verspreiding en potenties
Het ecotoop komt slechts lokaal in beekvalleien voor, meestal samen met Elzen-Essenbos,
zoals weergegeven wordt op figuur 40.
Potentiële bosuitbreiding is goed mogelijk. In een natuurlijke beekvallei zal dit vermoedelijk
een tijdelijke tussenfase zijn, afhankelijk van de waterhuishouding, naar Elzen-Essenbos of
naar Elzenbroek.
Gewoon Elzenbroek
Typologie
Een kenmerkende combinatie soorten van het bostype is volgens Durwael et al. (2000): moerasvaren (Thelypteris palustris), moeraszegge (Carex acutiformis), riet (Phragmites australis) en pluimzegge
(Carex paniculata). Van der Werf (1991) vermeldt elzenzegge (Carex elongata) als kenmerkende soort.

BWK: Het bostype is sterk verwant met het BWKtype Vm (= mesotroof elzenbos met zeggen).
Voorkomen en status in Vlaanderen
Het bostype komt vooral voor op veenbodems of zeer tot uiterst natte zandleem- of lichte
zandleembodems zonder profielontwikkeling (Durwael et al. 2000). Het verdraagt veel minder goed droogteperioden in vergelijking met het vorige type.
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Het zijn vaak relatief jonge bossen.
Het bostype komt voornamelijk voor in het Kempisch en Brabants district (Durwael et al.
2000).
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van goed ontwikkelde vormen van dit zeldzaam bostype heeft hoge prioriteit (prioritair habitattype).
Uitbreiding van dit bos- en struweeltype is eveneens prioritair, maar aanbevolen wordt de
afweging te maken met laagveen- en waterecotopen. Elementen die de uitbreiding kunnen
motiveren zijn: ligging t.o.v. andere bossen en struwelen, informatie i.v.m. historisch beheer
en grootte.
De belangrijkste bedreiging vormt verdroging.
In deze bossen geldt bij voorkeur het “niets doen” beheer. Wanneer populieren aangeplant
werden, kan een kleinschalige omvorming een optie zijn.
Als extern beheer vraagt het bewaken van de waterhuishouding.
Actuele verspreiding en potenties
Dit zeldzame bostype is binnen het studiegebied, zoals weergegeven wordt op figuur 41,
vooral gesitueerd in de “Molenbeekvallei” en in de “Laanvallei” (t.h.v. Rodebos en Tombeekheide). Het best ontwikkelde voorbeeld ligt in de Dijlevallei in het erkend natuurreservaat
“Doode Bemde” (De Becker 1996).
Bosuitbreiding is goed mogelijk, indien aan de abiotische voorwaarden voldaan wordt.
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STRUWELEN
In deze studie worden de struwelen afzonderlijk besproken omwille van hun landschapsecologisch belang. De indeling van Runhaar et al. (1987) is hier weinig bruikbaar, want zij brachten de struwelen onder bij de bosecotopen.
Een voor Vlaanderen bruikbare ecotoopbeschrijving is nog in voorbereiding. In deze studie
wordt hoofdzakelijk de indeling van de bwk gevolgd :
Struwelen op droge, (matig) voedselarme, zure bodem. (brem- en braamstruwelen)
Struwelen op droge tot vochtige, (matig) voedselarme, basische bodem.
Struwelen op droge tot vochtige, (matig) voedselrijke bodem
Struwelen op vochtige tot natte, voedselrijke bodem (vochtige wilgenstruwelen)

STRUWELEN OP DROGE, (MATIG) VOEDSELARME, ZURE BODEM
Typologie
BWK: Het ecotoop is ten dele verwant met het BWKtypes Sg (=bremstruweel).
Voorkomen en status in Vlaanderen
Over het voorkomen en status in Vlaanderen is weinig bekend.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Struwelen in het algemeen hebben een structuurverrijkend effect. Behoud van goed ontwikkelde struwelen is van belang. Soms dient een afweging gemaakt met andere prioritaire ecotopen (heide, bos, grasland). Ontwikkeling of uitbreiding gebeurt bij voorkeur op thermofiele
plaatsen en in aansluiting op grasland en/of bos.
Struwelen wijzen vaak op een overgangssituatie in de tijd. Ze hebben een bepaalde dosis dynamiek nodig. Deze afhankelijkheid aan een zekere instabiliteit maakt hen wel kwetsbaar. Dit
ecotoop is daarenboven gevoelig aan bemesting.
Struwelen hebben vooral baat bij een procesmatig gericht beheer dat overwegend extensief is.
Actuele verspreiding en potenties
Figuur 42 geeft de verspreiding van het bwktype Sg.
Bremstruwelen komen slechts sporadisch voor. De belangrijkste plaats is de omgeving van
Bertembos (Koeheide). Verder zijn er snippers te vinden op de plateaus van Maleizen en Ottenburg. Het ontbreekt nagenoeg volledig elders.
Potentiële ontwikkeling is goed mogelijk op open zandige, niet te voedselrijke bodems.
STRUWELEN OP DROGE, VOEDSELARME, BASISCHE BODEM
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Typologie
Volgens de klasse “struwelen op matig vochtige tot droge, relatief voedselrijke grond”
(Stieperaere & Fransen 1982) zijn volgende kalkminnende soorten kenmerkend:
asperge (Asparagus officinalis L.), bosrank (Clematis vitalba L.), dauwbraam (Rubus caesius L.), heggenrank
(Bryonia dioica Jacq.), koraalmeidoorn (Crataegus rhipidophylla Gandoger), viltroos (Rosa tomentosa Smith),
wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus L.), boksdoorn (Lycium barbarum L.), egelantier (Rosa rubiginosa
L.), ruig hertshooi (Hypericum hirsutum L.), wilde liguster (Ligustrum vulgare L.), wollige sneeuwbal (Viburnum lantana L.).

BWK: Het ecotoop is enigszins verwant met het type Sp (= doornstruweel).
Voorkomen en status in Vlaanderen
Het betreft hier mantels en struwelen op kalkrijke, lemige bodems.
Goed ontwikkelde vormen zijn zeer zeldzaam en bedreigd in Vlaanderen.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud is absoluut prioritair, ontwikkeling is ook prioritair maar afweging moet gemaakt
worden t.o.v. het graslandequivalent. Elementen hierbij zijn: ligging t.o.v. andere bossen en
struwelen, informatie i.v.m. historisch beheer en grootte.
Ruig hertshooi en wollige sneeuwbal zijn “zeer zeldzaam” (spontane vestiging dient hierbij
wel steeds bij onderzocht te worden). Egelantier en viltroos zijn “zeldzaam”.
Vaak zijn het gronden die reeds van oudsher ontgonnen zijn.
Deze struwelen wijzen vaak op een overgangssituatie in de tijd. Ze hebben een bepaalde dosis
dynamiek nodig. Deze afhankelijkheid aan een zekere instabiliteit maakt hen wel kwetsbaar.
Dit ecotoop is daarenboven gevoelig aan bemesting en ontkalking.
Struwelen hebben vooral baat bij een procesmatig gericht beheer dat overwegend extensief is.
Actuele verspreiding en potenties
Het ecotoop komt binnen het studiegebied slechts fragmentair voor.
Het schaarse voorkomen van basische bodems is de grootste beperkende factor. De kenmerkende soorten koloniseren vaak moeizaam.

STRUWELEN OP DROGE TOT VOCHTIGE, (MATIG) VOEDSELRIJKE BODEM
Typologie
Dit ecotoop heeft verwantschap met het door Stieperaere & Fransen (1982) aangeduide ecotoop “struwelen op matig vochtige tot droge, relatief voedselrijke grond” waaruit de kalkminnende struweelsoorten weggereduceerd zijn: eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna Jacq.), gewone
braam (Rubus 'fruticosus' groep), hondsroos (Rosa 'canina' groep), kruisbes (Ribes uva-crispa L.), rode kornoelje (Cornus sanguinea L.), sleedoorn (Prunus spinosa L.).
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BWK: Het ecotoop is enigszins verwant met het type Sp (= doornstruweel). Dit type maakt
echter geen onderscheid in de zuurtegraad van de bodem
Voorkomen en status in Vlaanderen
Deze struwelen komen voor op allerlei bodemtypes. Over hun status in Vlaanderen is weinig
bekend.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van dit belangrijk structuurelement is in de meeste gevallen prioritair. Soms dient een
afweging gemaakt te worden t.o.v. de ontwikkeling van andere prioritaire ecotopen.
De voornaamste bedreiging is vernietiging. Door hun vaak lineaire vorm zijn ze ook gevoelig
aan vermesting.
Een ‘niets doen’beheer is aangewezen als basis aangevuld met lokale verjongingen.
Actuele verspreiding, potenties
Figuur 43 geeft de verspreiding van het bwktype Sp. De doornstruwelen zijn opvallend gesitueerd op de kouters in de centraal-oostelijke helft van het studiegebied. Op het plateau van
Duisburg is de spreiding algemeen en vrij dicht tot plaatselijk zeerdicht (b.v. Ruwaalvallei).
Op het plateau van Moorsel is de verspreiding beperkt tot het zuidoostelijk deel, met de grootste dichtheid rond Koeheide. Op het plateau van Maleizen is het voorkomen gebundeld binnen enkele gebieden, b.v. Wolfshagen en omgeving Hof Tergeiten. Op het plateau van Ottenburg is het type dan weer regelmatiger verspreid. In de valleien komen nauwelijks doornstruwelen voor, uitgezonderd de omgeving van de Doode Bemde in de Dijlevallei.
Potentiële ontwikkeling is op alle plateaus goed mogelijk.

STRUWELEN OP VOCHTIGE TOT NATTE, VOEDSELRIJKE BODEM
Typologie
Dit ecotoop wordt beperkt tot de vochtige wilgenstruwelen. Uit de (schaarse) beschikbare
gegevens blijkt dat andere struweeltypen van vochtige tot natte bodems nagenoeg niet voorkomen binnen het studiegebied.
Volgende wilgensoorten kunnen hierin voorkomen:
schietwilg (Salix alba L.), rossige wilg (Salix atrocinerea Brot.), geoorde wilg (Salix aurita L.) (relatief voedselarme natte biotopen), grauwe wilg (Salix 'cinerea' groep), laurierwilg (Salix pentandra L.)

Voorkomen en status in Vlaanderen
Deze struwelen komen voor op allerlei vochtige tot natte bodemtypes, bij voorkeur op bodems zonder profielontwikkeling of op gestoorde bodems. Ze verdragen zeer goed overstromingen. Waar op deze plaatsen zich goed ontwikkelde vormen kunnen vormen, geven ze het
ontstaan aan de zogenaamde zachthoutbossen (ooibossen).
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Deze struwelen zijn in Vlaanderen ‘zeer zeldzaam’ met een oppervlakte van minder dan
0.4%. Ze worden verspreid over nagenoeg heel Vlaanderen aangetroffen (Van Landuyt et al.
1999).
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud van goed ontwikkelde vormen is prioritair, maar niet absoluut, dwz dat omvorming
naar andere prioritaire ecotopen kan, mits duidelijk gemotiveerd.
Ontwikkeling is prioritair indien het een resultaat is van een procesbeheer dat streeft naar een
natuurlijkere samenhang tussen vallei en rivier.
Ontwatering en een functionele en/of ruimtelijke scheiding tussen waterloop en vallei zijn de
voornaamste factoren die hun voorkomen beperken. Het zijn relatief verstoringsgevoelige
plaatsen.
Deze struwelen hebben vooral baat bij een procesmatig gericht beheer dat gebaseerd is op
‘met rust laten’.
Actuele verspreiding en potenties
Het ecotoop komt binnen het studiegebied lokaal voor in de valleigebieden. De actuele standplaatsen bevinden zich in vrij statisch milieu waarbij overstromingen eerder uitzonderlijk zijn.
De grootste struwelen komen voor in de “Dijlevallei”. Hier valt op dat hun voorkomen vooral
gesitueerd is langs de leigrachten (komgronden). De struwelen nabij de vijvers van Florival
vormen hier enigszins een uitzondering op.
Potenties zijn ruim aanwezig, voornamelijk in de “Dijlevallei”.
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GRASLANDEN
GRASLANDEN OP DROGE, VOEDSELARME, ZURE BODEM
Typologie
Binnen dit ecotoop kunnen twee typen onderscheiden worden, nl. droge heide en droog
schraal grasland. Onderscheid tussen beide heeft vooral te maken met structuurverschillen
tussen de vegetaties (en bijgevolg met gevoerd beheer).
Voor de droge heiden geven Runhaar et al. (1987) voor het studiegebied geen kenmerkende
soorten op. Wel kan volgende soortencombinatie als typerend beschouwd worden: blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus L.), bochtige smele (Deschampsia flexuosa (L.) Trin.), borstelgras (Nardus stricta L.),
fijn schapegras (Festuca filiformis Pourr.), gladde witbol (Holcus mollis L.), liggend walstro (Galium saxatile
L.), pilzegge (Carex pilulifera L.), struikhei (Calluna vulgaris (L.) Hull), tandjesgras (Danthonia decumbens (L.)
DC.).

Stieperaere & Fransen (1982) geven als droge heidesoorten struikhei (Calluna vulgaris), brem
(Cytisus scoparius) en pilzegge (Carex pilulifera) op.
Voor droog schraal grasland is Runhaar et al. (1987) minder typerend omdat ook soorten van
zomen (b.v. schermhavikskruid en fraai hertshooi) en mineraalrijkere bodems (b.v. geel walstro en kleine bevernel) in zekere mate als kenmerkend worden opgegeven.
De soortencombinatie volgens Stieperaere & Fransen (1982) “graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond” resulteert wel in een op terrein onderscheidbaar type: eekhoorngras
(Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray), fijn schapegras (Festuca filiformis Pourr.), gewone veldbies (Luzula campestris (L.) DC.), gewoon struisgras (Agrostis capillaris L.), grasklokje (Campanula rotundifolia L.), hazenpootje (Trifolium arvense L.), klein tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown), klein vogelpootje (Ornithopus perpusillus L.), schapezuring (Rumex acetosella L.), sint-janskruid (Hypericum perforatum L.), viltganzerik (Potentilla argentea L.), vroege haver (Aira praecox L.), wilde tijm (Thymus serpyllum L.), zandblauwtje
(Jasione montana L.), zilverhaver (Aira caryophyllea L.).

De Becker (1996) noemt volgende soorten: pijpenstrootje (Molinia caerulea), tormentil, gewoon
vleugeltjesbloem, blauwe knoop, tandjesgras, betonie en gevlekte orchis.
BWK: De droge heiden zijn sterk verwant met type Cg (=heiden met struikhei), Cm (=heiden
met pijpenstro) en Cv (=heiden met blauwe bosbes).
Het droge schrale grasland is sterk verwant met het type Ha (= struisgrasvegetatie op zure
bodem).
Voorkomen en status in Vlaanderen
Droge heiden en schraalgraslanden zijn in Vlaanderen zeer zeldzame vegetaties (max 0.5 %).
Men vindt ze vooral in de Kempen, maar het globale Vlaamse areaal is versnipperd (Van
Landuyt et al. 1999).
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Wilde tijm is een “bedreigde soort” in Vlaanderen. Viltganzerik is er “zeldzaam”. Eekhoorngras en klein tasjeskruid zijn “kwetsbaar”. Blauwe bosbes, borstelgras, grasklokje, tandjesgras, zandblauwtje en struikhei gaan “achteruit” in Vlaanderen.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Droge heiden zijn van internationaal belang. Ook droge schrale graslanden zijn gezien hun
zeldzaamheid als prioritair te beschouwen. Behoud en ontwikkeling van beide types is wenselijk.
Ontwikkeling naar bos, al dan niet spontaan, is de grootste bedreigende factor (Van Landuyt
et al. 1999). Ook verzuring kan leiden tot degradatie. Heiden en droge schrale graslanden zijn
tevens zeer gevoelig aan bemesting. Zelfs de schaarse plekken worden nog bedreigd door
omvorming naar akker.
Beide types zijn gebaat bij een beheer dat de abiotische condities in stand houdt. Belangrijk
hierbij is het lichtrijk houden van de vegetaties.
Actuele verspreiding en potenties
Figuur 44 geeft de verspreiding van de corresponderende bwktypen Cg, Cv, Cm en Ha. Hieruit komt de zeer schaarse verspreiding duidelijk tot uiting. Droge heiden komen uitsluitend
nog voor op de plateaus van Maleizen (vooral pijpenstrovegetaties in het Margijsbos) en van
Ottenburg (Rodebos). Het Rodebos is in realiteit de enige plaats waar nog noemenswaardige
heidevegetaties voorkomen door specifiek beheer.
Struisgrasvegetaties zijn ook zeer zeldzaam in het studiegebied. Ze komen nog wel verspreid
over heel het studiegebied voor, dit echter op (zeer) kleine oppervlakten en meestal slecht
ontwikkeld. De best ontwikkelde voorbeelden situeren zich op een perceeltje aan Bertemse
baan, op verspreide plaatsen in de omgeving van Tombeek, in de Nellebeekvallei en in een
autostradeberm in Hoeilaart.
Volgens (Van den Berghen 1945) in De Becker (1996) kwamen in het studiegebied in het
verleden heiden en schrale graslanden algemener voor. Zandige bodems die nooit zware bemesting gekend hebben en die actueel weinig tot geen hinder hebben van vermesting zijn
potentieel geschikt voor dit ecotoop.
GRASLANDEN OP DROGE, NEUTRALE BODEM
Typologie
Classificatie volgens Runhaar et al. (1987) levert geen duidelijk onderscheidbaar type. Soorten van neutrale graslanden worden geplaatst tussen droge matig voedselrijke graslanden en
droge voedselarme zwak zure graslanden.
De klasse “graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, neutrale tot zwak basische grond” (Stieperaere & Fransen 1982) geeft wel een karakteristieke soortencombinatie:
akkerhoornbloem (Cerastium arvense L.), duinpaardebloem (Taraxacum Wiggers sectie Erythrosperma (Lindb.
f.) Dahlst.), geel walstro (Galium verum L.), gewone reigersbek (Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.), grote tijm
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(Thymus pulegioides L.), jakobskruiskruid (Senecio jacobaea L.), klein timoteegras (Phleum bertolonii DC.),
kleine bevernel (Pimpinella saxifraga L.), kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis Lam.), kleine veldkers
(Cardamine hirsuta L.), knolboterbloem (Ranunculus bulbosus L.), kruipend stalkruid (Ononis repens L.), lathyruswikke (Vicia lathyroides L.), liggende klaver (Trifolium campestre Schreb.), muizenoor (Hieracium pilosella
L.), muurpeper (Sedum acre L.), ruw vergeet-mij-nietje (Myosotis ramosissima Rochel ex Schult.), schermscheefbloem (Iberis umbellata L.), scherpe fijnstraal (Erigeron acer L.), stijf vergeet-mij-nietje (Myosotis stricta
Link ex Roem. et Schult.), tripmadam (Sedum rupestre L.), veldereprijs (Veronica arvensis L.), voederwikke
(Vicia sativa L.), vroegeling (Erophila verna (L.) Chevall.), zanddoddengras (Phleum arenarium L.), zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum L.), zandmuur (Arenaria serpyllifolia L.), zandraket (Arabidopsis thaliana
(L.) Heynh.) en zandzegge (Carex arenaria L.).

Als de graslanden kalkhoudend zijn (en hierdoor beter vocht kunnen ophouden), kunnen hier
ook bijzondere zoomsoorten aangetroffen, volgens de klasse “zomen op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond” (Stieperaere & Fransen 1982):
akkerklokje (Campanula rapunculoides L.), bleke en ijle bermzegge (Carex divulsa Stokes), bochtig havikskruid
(Hieracium maculatum Schrank), bochtige klaver (Trifolium medium L.), borstelkrans (Clinopodium vulgare L.),
boslathyrus (Lathyrus sylvestris L.), gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria L.), ruig viooltje (Viola hirta L.),
soldaatje (Orchis militaris L.), wilde marjolein (Origanum vulgare L.).

BWK: De droge neutrale graslanden, dit echter samen met de vochtige variant, is verwant
met het type Hu (= mesofiel hooiland).
Voorkomen en status in Vlaanderen
Over de status van dergelijke graslanden is weinig gekend omdat ze ecologisch een positie
innemen tussen droge schrale graslanden (struisgraslanden) en vochtige, schrale en neutrale
graslanden (borstelgraslanden en glanshavergraslanden). Uit interpolatie van hun status, kan
vermoed worden dat het ook een zeer zeldzaam vegetatietype is in Vlaanderen.
Figuur 45 geeft aanwijzingen in dezelfde richting. Historisch was deze groep over heel het
studiegebied vrij sterk vertegenwoordigd. De groep is in zijn totaliteit gevoelig achteruitgegaan. Uit de figuur blijkt tevens deze achteruitgang nog sterker soorten uitgesproken is voor
de rodelijstsoorten. Binnen deze groep zijn het vooral soorten in de groep “achteruitgaande
soort” die veelal verdwenen zijn. Deze categorie heeft haar naam in het studiegebied helemaal
niet gestolen.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud en ontwikkeling zijn prioritair.Het zijn soortenrijke vegetaties en dit zowel op floristisch als op faunistisch vlak. Beleidsmatig zijn ze weinig beschermd omdat ze vaak gelegen
zijn binnen landbouw- of woongebieden.
Grote tijm en scherpe fijnstraal zijn “kwetsbaar”. Tripmadam, kruipend stalkruid, klein timoteegras en lathyruswikke zijn “zeldzaam”. Zanddoddengras is “vrij zeldzaam”. Knolboterbloem, muizenoor, geel walstro, kleine leeuwentand zijn “achteruitgaand”.
Van de zoomsoorten is soldaatje “bedreigd”, zijn akkerklokje, bleke en ijle bermzegge, bochtig havikskruid, bochtige klaver, borstelkrans, ruig viooltje “zeer zeldzaam”, is boslathyrus
“vrij zeldzaam” en is gewone agrimonie “achteruitgaand”.
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Vernietiging van de vegetaties (versnippering, omvorming naar akker, bebouwing), bemesting, verruiging zijn de belangrijkste bedreigende factoren.
Aangewezen zijn: een jaarlijkse maaibeurt met afvoer van maaisel en/of begrazingsvormen
die de jaarlijkse biomassa kan wegnemen, beide vormen zonder externe bemesting. Ze hebben
in het studiegebied vooral baat bij een patroongericht, eerder dan een procesmatig beheer.
Actuele verspreiding en potenties
Droge neutrale graslanden zijn binnen het studiegebied gereduceerd tot randvegetaties als
wegbermen en perceelsranden op de plateaus (figuur 46). In de valleien gaat het meestal over
het vochtige type. Actueel is slechts een handvol graslanden overgebleven. Deze situeren zich
voornamelijk op het “plateau van Moorsel” (Grubbe, Rattenkeutel en Koeheide).
Opvallend voor de neutrale graslanden is dat het studiegebied vrijwel in een westelijke en
oostelijk helft opgedeeld is met de bosgordel Hogenbos – Kapucijnenbos als scheiding.
Gezien de spreiding van randvegetaties en gezien de historisch meer algemene verspreiding
kan afgeleid worden dat zeker het oostelijke deel voor dergelijk graslandtype een grote potentie heeft.

GRASLANDEN OP VOCHTIGE, NEUTRALE BODEM
Typologie
Runhaar et al. (1987) geven als kenmerkende soorten voor het ecotoop “grasland op vochtige,
matig voedselrijke bodem”:
akkerklokje (Campanula rapunculoides L.), beemdkamgras (Cynosurus cristatus L.), draadereprijs (Veronica
filiformis Smith), gewone brunel (Prunella vulgaris L.), gewone ereprijs (Veronica chamaedrys L.), gewone
veldsla (Valerianella locusta (L.) Laterr.), gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum L.), gewoon barbarakruid (Barbarea vulgaris R. Brown), gewoon duizendblad (Achillea millefolium L.), glanshaver (Arrhenatherum
elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl), graslathyrus (Lathyrus nissolia L.), grasmuur (Stellaria graminea L.), grote
bevernel (Pimpinella major (L.) Huds.), hazenzegge (Carex ovalis Good.), hemelsleutel (Sedum telephium L.),
hopklaver (Medicago lupulina L.), kantig hertshooi (Hypericum dubium Leers), klavervreter (Orobanche minor
Smith), klein timoteegras (Phleum bertolonii DC.), kleine klaver (Trifolium dubium Sibth.), kleine ooievaarsbek
(Geranium pusillum L.), knolsteenbreek (Saxifraga granulata L.), madeliefje (Bellis perennis L.), margriet (Leucanthemum vulgare Lam.), rietzwenkgras (Festuca arundinacea Schreb.), rode klaver (Trifolium pratense L.),
scherpe boterbloem (Ranunculus acris L.), tijmereprijs (Veronica serpyllifolia L.), veelkleurig vergeet-mij-nietje
(Myosotis discolor Pers.), veldlathyrus (Lathyrus pratensis L.), veldzuring (Rumex acetosa L.), vijfdelig kaasjeskruid (Malva alcea L.), vogelwikke (Vicia cracca L.).

Voor leemrijkere en/of kalkhoudende bodems geven zij daarenboven volgende soorten:
aardaker (Lathyrus tuberosus L.), beemdkroon (Knautia arvensis (L.) Coulter), beemdooievaarsbek (Geranium
pratense L.), bijeorchis (Ophrys apifera Huds.), blauw walstro (Sherardia arvensis L.), dubbelkelk (Picris echioides L.), fijne ooievaarsbek (Geranium columbinum L.), gewone bermzegge (Carex spicata Huds.), goudhaver
(Trisetum flavescens (L.) Beauv.), groot streepzaad (Crepis biennis L.), herfsttijloos (Colchicum autumnale L.),
ijzerhard (Verbena officinalis L.), kruidvlier (Sambucus ebulus L.), rapunzelklokje (Campanula rapunculus L.),
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ruige weegbree (Plantago media L.), viltig kruiskruid (Senecio erucifolius L.), wilde chicorei (Cichorium intybus
L.), wilde marjolein (Origanum vulgare L.).

Dit ecotoop is het best te vergelijken met de klasse “matig bemeste graslanden op (matig)
vochtige grond” (Stieperaere & Fransen 1982). Zij geven volgende soorten op:
aardaker (Lathyrus tuberosus L.), beemdkamgras (Cynosurus cristatus L.), beemdkroon (Knautia arvensis (L.)
Coulter), beemdlangbloem (Festuca pratensis Huds.), beemdooievaarsbek (Geranium pratense L.), draadereprijs
(Veronica filiformis Smith), gele morgenster (Tragopogon pratensis L.), gestreepte witbol (Holcus lanatus L.),
gewone brunel (Prunella vulgaris L.), gewone ereprijs (Veronica chamaedrys L.), gewone hoornbloem (Cerastium fontanum Baumg.), gewone kropaar (Dactylis glomerata L.), gewone pastinaak (Pastinaca sativa L.), gewoon duizendblad (Achillea millefolium L.), gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum L.), gewoon timoteegras
(Phleum pratense L.), glad walstro (Galium mollugo L.), glanshaver (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et
C. Presl), goudhaver (Trisetum flavescens (L.) Beauv.), graslathyrus (Lathyrus nissolia L.), grasmuur (Stellaria
graminea L.), groot streepzaad (Crepis biennis L.), grote bevernel (Pimpinella major (L.) Huds.), grote vossenstaart (Alopecurus pratensis L.), hazezegge (Carex ovalis Good.), hopklaver (Medicago lupulina L.), klavervreter (Orobanche minor Smith), kleine klaver (Trifolium dubium Sibth.), kleine ratelaar (Rhinanthus minor L.),
knolsteenbreek (Saxifraga granulata L.), knoopkruid (Centaurea L. subgenus Jacea), kruipganzerik (Potentilla
anglica Laichard.), madeliefje (Bellis perennis L.), margriet (Leucanthemum vulgare Lam.), paardebloem (Taraxacum Wiggers sectie Subvulgaria Christians.), peen (Daucus carota L.), pinksterbloem (Cardamine pratensis
L.), rode klaver (Trifolium pratense L.), rood zwenkgras (Festuca rubra L.), scherpe boterbloem (Ranunculus
acris L.), smalle weegbree (Plantago lanceolata L.), veldbeemdgras (Poa pratensis L.), veldlathyrus (Lathyrus
pratensis L.), veldzuring (Rumex acetosa L.), viltig kruiskruid (Senecio erucifolius L.), vogelwikke (Vicia cracca
L.), zachte dravik (Bromus hordeaceus L.).

BWK: Samen met het drogere type, droge neutrale graslanden, is het verwant met het BWKtype Hu. Daarnaast hebben vele soortenrijke cultuurgraslanden van het type Hp* (= soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden) verwantschappen
met het ecotoop.
Voorkomen en status in Vlaanderen
Dergelijke graslanden zijn in Vlaanderen uiterst tot zeer zeldzaam (minder dan 0.4%) en hun
verspreiding is zeer gefragmenteerd (Van Landuyt et al. 1999).
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Behoud en ontwikkeling zijn prioritair.Het zijn soortenrijke vegetaties en dit zowel op floristisch als op faunistisch vlak. Beleidsmatig zijn ze weinig beschermd omdat ze vaak gelegen
zijn binnen landbouw- of woongebieden.
Volgens de Rode Lijst is graslathyrus “bedreigd”, zijn klavervreter, vijfdelig kaasjeskruid,
akkerklokje en bijenorchis “zeer zeldzaam”, zijn kruidvlier, blauw walstro, klein timoteegras,
fijne ooievaarsbek en herfsttijloos “zeldzaam”, zijn aardaker, dubbelkelk, gewone veldsla,
gewone bermzegge, ruige weegbree, kantig hertshooi en viltig kruiskruid “vrij zeldzaam”, is
kleine ratelaar “kwetsbaar” en zijn beemdkroon, kamgras, knolsteenbreek, goudhaver, viltig
kruiskruid, knoopkruid, groot streepzaad en brunel “achteruitgaand”.
Vernietiging van de vegetaties (versnippering, omvorming naar akker, bebouwing), bemesting, verruiging zijn de belangrijkste bedreigende factoren.
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Aangewezen zijn: een jaarlijkse maaibeurt met afvoer van maaisel en/of begrazingsvormen
die de jaarlijkse biomassa kan wegnemen, beide vormen, zeker in de ontwikkelingsfasen zonder externe bemesting, in eindfase eventueel met een lichte dosis. Ze hebben in het studiegebied vooral baat bij een patroongericht, eerder dan een procesmatig beheer.
Actuele verspreiding en potenties
Goed ontwikkelde vormen van vochtige neutrale graslanden zijn binnen het studiegebied
schaars en voornamelijk beperkt tot reservaatspercelen in de valleien van de Dijle en Laan.
Daarbuiten zijn ze nog zeldzamer (één à twee percelen in de Ijse-, Voer- en Molenbeekvallei)
en vooral gereduceerd tot randvegetaties als wegbermen en perceelsranden op vochthoudende
leembodems.
Minder ontwikkelde vormen komen verspreid voor in de valleien en in de droogdalen op de
plateaus.
Dit ecotoop bezit net als de drogere variant grote potenties in de valleien (oeverwallen, overgangszones) en op de plateaus op vochthoudende leembodems.

GRASLANDEN OP VOCHTIGE, ZEER VOEDSELRIJKE BODEM
Typologie
Kenmerkende soorten (naar Runhaar et al. (1987)) zijn:
basterdklaver (Trifolium hybridum L.), engels raaigras (Lolium perenne L.), gewone kropaar (Dactylis glomerata
L.), gewone pastinaak (Pastinaca sativa L.), gewoon timoteegras (Phleum pratense L.), glanshaver (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl), groot kaasjeskruid (Malva sylvestris L.), grote vossenstaart (Alopecurus
pratensis L.), hoog struisgras (Agrostis gigantea Roth), Italiaans raaigras (Lolium multiflorum Lam.), luzerne
(Medicago sativa L.), madeliefje (Bellis perennis L.), muskuskaasjeskruid (Malva moschata L.), rode klaver
(Trifolium pratense L.), scherpe boterbloem (Ranunculus acris L.), wilde chicorei (Cichorium intybus L.).

Stieperaere & Fransen (1982) onderscheiden geen apart type.
BWK: Dit ecotoop is verwant met het type Hp (= soortenarm permanent cultuurgrasland).
Voorkomen en status in Vlaanderen
Dit ecotoop is in Vlaanderen zeer algemeen verspreid.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Gezien de huidige status is behoud niet prioritair.
Muskuskaasjeskruid is de enige rodelijstsoort (cat. “vrij zeldzaam”).
Voornamelijk de ruigtevormen (zie onder) kunnen een faunistische waarde bezitten. Voorwaarden zijn het bezit van een goede vegetatiestructuur en de aanwezigheid van andere vegetatietypes in de omgeving, die vooral via een procesgericht beheer te bereiken zijn
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Actuele verspreiding en potenties
Het ecotoop is binnen het studiegebied algemeen verspreid en het meest voorkomende graslandecotoop.
GRASLANDEN OP NATTE, MATIGE VOEDSELRIJKE BODEM
Typologie
Kenmerkende soorten (naar Runhaar et al. (1987)) zijn:
adderwortel (Polygonum bistorta L.), brede orchis (Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann et Künkele),
dotterbloem (Caltha palustris L.), echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi L.), gevleugeld hertshooi (Hypericum tetrapterum Fries), herfsttijloos (Colchicum autumnale L.), holpijp (Equisetum fluviatile L.), kantig hertshooi (Hypericum dubium Leers), lidrus (Equisetum palustre L.), moerasbasterdwederik (Epilobium palustre L.),
moerasbeemdgras (Poa palustris L.), moerasrolklaver (Lotus pedunculatus Cav.), moerasstreepzaad (Crepis
paludosa (L.) Moench), pitrus (Juncus effusus L.), platte rus (Juncus compressus Jacq.), trosdravik (Bromus
racemosus L.), tweerijige zegge (Carex disticha Huds.), veldrus (Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann), veldzuring (Rumex acetosa L.), waterkruiskruid (Senecio aquaticus Hill), wilde bertram (Achillea ptarmica L.), zeegroene muur (Stellaria palustris Retz.).

Stieperaere & Fransen (1982) onderscheiden binnen het type “matig bemeste graslanden op
natte grond” volgende soorten:
adderwortel (Polygonum bistorta L.), bosbies (Scirpus sylvaticus L.), bosorchis (Dactylorhiza fuchsii (Druce)
Soó), brede orchis (Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann et Künkele), dotterbloem (Caltha palustris L.),
echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi L.), echte valeriaan (Valeriana repens Host), gevleugeld hertshooi
(Hypericum tetrapterum Fries), grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel.), grote wederik (Lysimachia
vulgaris L.), herfsttijloos (Colchicum autumnale L.), kale jonker (Cirsium palustre (Huds.) Druce), kruipend
zenegroen (Ajuga reptans L.), moerasrolklaver (Lotus pedunculatus Cav.), moerasspirea (Filipendula ulmaria
(L.) Maxim.), moerasstreepzaad (Crepis paludosa (L.) Moench), moesdistel (Cirsium oleraceum (L.) Scop.),
trosdravik (Bromus racemosus L.), tweerijige zegge (Carex disticha Huds.), waterkruiskruid (Senecio aquaticus
Hill), wilde bertram (Achillea ptarmica L.).

BWK: Het ecotoop is nauw verwant met het type Hc (= vochtig, licht bemest grasland).
Voorkomen en status in Vlaanderen
Dergelijke graslanden, ook wel dottergraslanden genoemd, zijn in Vlaanderen uiterst tot zeer
zeldzaam (minder dan 0.4%) en hun verspreiding is zeer gefragmenteerd (Van Landuyt et al.
1999).
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Dit ecotoop heeft voor het natuurbehoud een hoge prioriteit. Het herbergt niet alleen een resem zeldzame planten- en dierensoorten, het ecotoop getuigt tevens van een grondwatergestuurde waterhuishouding.
De hoge beschermingsgraad en talrijke beleidsinitiatieven hebben de sterk neerwaartse trend
enkel kunnen afzwakken. Wel ligt een belangrijk aandeel van deze graslanden nu binnen een
reservaat. Deze die erbuiten liggen, ondervinden nog steeds de druk van verruiging, omvorming naar bos, bemesting en ontwatering.
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Deze graslanden vragen een jaarlijkse hooibeurt gevolgd door een tweede maaiing in het najaar of door nabegrazing. Hoewel de graslanden een matige productie kennen, hoeven ze tegenwoordig geen extra bemesting te krijgen. Het bewaken van de grondwatercomponent binnen de waterhuishouding is van evengroot belang.
Actuele verspreiding en potenties
Figuur 47 geeft een duidelijke concentratie in aan in de stroomafwaartse delen van de Dijlevallei en Laanvallei. Hier zijn, vaak dank zij gericht beheer, deze graslanden niet (meer) zeldzaam en kunnen ze een hoge ontwikkelingsgraad bezitten.
Buiten deze plaatsen is het ecotoop zeer zeldzaam.
De meeste potenties zijn te vinden in de Laan-, Dijle- en Molenbeekvallei en in de valleien
van hun zijbeken. De grootste potenties zijn hier te vinden in de Nellebeekvallei. Plaatselijk
zijn er in de Ijsevallei vegetaties te Hoeilaart (ten Trappen) en tussen Loonbeek en Neerijse
(omgeving Margijsbos).

GRASLANDEN OP NATTE, ZEER VOEDSELRIJKE BODEM
Typologie
Runhaar et al. (1987) geven een aantal soorten als kenmerkend op, die echter weinig duidend
zijn voor het studiegebied:
kantige basterdwederik (Epilobium tetragonum L.), kluwenzuring (Rumex conglomeratus Murray), lidrus
(Equisetum palustre L.), mannagras (Glyceria fluitans (L.) R. Brown), moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides L.), pijptorkruid (Oenanthe fistulosa L.), platte rus (Juncus compressus Jacq.), watermuur (Myosoton
aquaticum (L.) Moench).

Stieperaere & Fransen (1982) onderscheiden alleen het zilverschoontype “relatief voedselrijke
plaatsen met wisselende waterstand”, met volgende soorten:
akkerkers (Rorippa sylvestris (L.) Besser), akkermunt (Mentha arvensis L.), basterdklaver (Trifolium hybridum
L.), behaarde boterbloem (Ranunculus sardous Crantz), fioringras (Agrostis stolonifera L.), geknikte vossenstaart (Alopecurus geniculatus L.), heelblaadjes (Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.), kluwenzuring (Rumex conglomeratus Murray), kruipende boterbloem (Ranunculus repens L.), krulzuring (Rumex crispus L.), lidrus
(Equisetum palustre L.), penningkruid (Lysimachia nummularia L.), pitrus (Juncus effusus L.), platte rus (Juncus
compressus Jacq.), rietzwenkgras (Festuca arundinacea Schreb.), rode ogentroost (Odontites vernus (Bellardi)
Dum.), ruige zegge (Carex hirta L.), ruw beemdgras (Poa trivialis L.), ruwe smele (Deschampsia cespitosa (L.)
Beauv.), tengere rus (Juncus tenuis Willd.), tijmereprijs (Veronica serpyllifolia L.), valse voszegge (Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner), veenwortel (Polygonum amphibium L.), vertakte leeuwentand
(Leontodon autumnalis L.), vijfvingerkruid (Potentilla reptans L.), witte klaver (Trifolium repens L.), witte munt
+ hybriden (Mentha 'suaveolens' groep), zeegroene rus (Juncus inflexus L.), zilverschoon (Potentilla anserina
L.), zomprus (Juncus articulatus L.), zompvergeet-mij-nietje (Myosotis cespitosa C.F. Schultz).

BWK: Binnen de bwk-typologie wordt dit ecotoop niet als dusdanig onderscheiden. Alleen de
russen-variant van het zilverschoongrasland kreeg de code Hj (= vochtig, licht bemest grasland gedomineerd door russen). Rompgemeenschappen van het zilverschoongrasland resorteren onder Hp* of HcInstituut voor Natuurbehoud
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Voorkomen en status in Vlaanderen
De status van dit ecotoop in Vlaanderen is niet duidelijk. Goed ontwikkelde vormen van ‘van
nature’ voedselrijke natte graslanden, zilt tot zoet, vaak met wisselende waterstanden (“zilverschoongraslanden”), zijn in Vlaanderen uiterst zeldzaam.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
In de valleien krijgen deze graslanden best prioriteit, omwille van hun gradiëntindicatie en
hun expliciete natuurwaarden (niet in het minst de faunistische). Echter afweging dient gemaakt met kwelgraslandgemeenschappen en gemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen.
Hoewel de gemeenschap zeldzaam is, herbergt ze opvallend weinig rodelijstsoorten. Rode
ogentroost, zomp-vergeet-me-nietje en penningkruid zijn “achteruitgaand”.
Goed ontwikkelde vormen duiden vaak op het relatief frequent voorkomen van inundaties.
Door waterbeheersing zijn deze zowel in oppervlakte als in frequentie als in kwaliteit (waterpollutie) sterk achteruitgegaan.
Deze graslanden hebben vooral baat bij een procesgestuurd beheer dat gericht is op het weer
instellen van een natuurlijke dynamiek van de waterlopen inclusief het overstromen van deze.
Actuele verspreiding en potenties
De actuele verspreiding is slecht gekend. De verspreiding van Hj (figuur 48) doet vermoeden
dat dit ecotoop binnen het studiegebied zeer zeldzaam is en in feite beperkt is tot de “Dijlevallei”.
Voornamelijk de “Dijlevallei” bezit grote potenties voor dit ecotoop.
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RUIGTEN
RUIGTEN OP DROGE TOT VOCHTIGE, (MATIG) VOEDSELRIJKE BODEM
Typologie
Runhaar et al. (1987) onderscheiden drie typen door onderscheid te maken in vochtigheid en
trofiegraad, waarvoor ze volgende soorten als kenmerkend opgeven:
“Droge, matig voedselrijke ruigten”:
Amerikaanse kruidkers (Lepidium virginicum L.), boerenwormkruid (Tanacetum vulgare L.), brede lathyrus
(Lathyrus latifolius L.), schaafstro (Equisetum hyemale L.), valse wingerd (Parthenocissus inserta (A. Kerner)
Fritsch).

“Vochtige, matig voedselrijke ruigten”:
bezemkruiskruid (Senecio inaequidens DC.), boerenwormkruid (Tanacetum vulgare L.), bosrank (Clematis
vitalba L.), Canadese guldenroede (Solidago canadensis L.), gevlekte scheerling (Conium maculatum L.), heggenwikke (Vicia sepium L.), japanse duizendknoop (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene), kruisbladwalstro (Cruciata laevipes Opiz), late guldenroede (Solidago gigantea Ait.), vijfdelig kaasjeskruid (Malva alcea L.),
vogelwikke (Vicia cracca L.), wollige distel (Cirsium eriophorum (L.) Scop.).

“Vochtige, zeer voedselrijke ruigten”:
groot hoefblad (Petasites hybridus (L.) Gaertn., B. Mey. et Scherb.), groot kaasjeskruid (Malva sylvestris L.),
grote klit (Arctium lappa L.), Japanse duizendknoop (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene), klein kaasjeskruid (Malva neglecta Wallr.), kruldistel (Carduus crispus L.), moederkruid (Tanacetum parthenium (L.)
Schultz-Bip.), muskuskaasjeskruid (Malva moschata L.), oosterse karmozijnbes (Phytolacca esculenta Van Houtte), reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.), speerdistel (Cirsium vulgare (Savi) Ten.),
zevenblad (Aegopodium podagraria L.).

Stieperaere & Fransen (1982) onderscheiden eveneens drie droge ruigtevormen, baserend op
de tredgevoeligheid, kalk- en humusgehalte.:
“Ruigten op betreden, voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende, maar niet kalkrijke, droge
bodem”:
absintalsem (Artemisia absinthium L.), akkerwinde (Convolvulus arvensis L.), Amerikaanse kruidkers (Lepidium
virginicum L.), avondkoekoeksbloem (Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet), bezemkruiskruid (Senecio inaequidens DC.), citroengele honingklaver (Melilotus officinalis Lam.), doornappel (Datura
stramonium L.), gewone raket (Sisymbrium officinale (L.) Scop.), gewoon langbaardgras (Vulpia myuros (L.)
C.C. Gmel.), groot kaasjeskruid (Malva sylvestris L.), harig vingergras (Digitaria sanguinalis (L.) Scop.), heermoes (Equisetum arvense L.), ijzerhard (Verbena officinalis L.), Italiaans raaigras (Lolium multiflorum Lam.),
klein hoefblad (Tussilago farfara L.), klein kaasjeskruid (Malva neglecta Wallr.), klein streepzaad (Crepis capillaris (L.) Wallr.), kleine ooievaarsbek (Geranium pusillum L.), kleverig kruiskruid (Senecio viscosus L.), kluwenhoornbloem (Cerastium glomeratum Thuill.), kruisbladige wolfsmelk (Euphorbia lathyrus L.), kweek (Elymus repens (L.) Gould.), luzerne (Medicago sativa L.), melganzenvoet (Chenopodium album L.), moederkruid
(Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.), pijlkruidkers (Cardaria draba (L.) Desv.), rechte ganzerik (Potentilla
recta L.), speerdistel (Cirsium vulgare (Savi) Ten.), spiesmelde (Atriplex prostrata Boucher ex DC.), stinkende
kamille (Anthemis cotula L.), stippelganzenvoet (Chenopodium ficifolium Smith), uitstaande melde (Atriplex
patula L.), vaste lupine (Lupinus polyphyllus Lindl.), veldkruidkers (Lepidium campestre (L.) R. Brown), vlas-
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bekje (Linaria vulgaris Mill.), witte honingklaver (Melilotus albus Med.), zachte ooievaarsbek (Geranium molle
L.).

“Ruigten op weinig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge bodem”:
damastbloem (Hesperis matronalis L.), dubbelkelk (Picris echioides L.), grote kaardenbol (Dipsacus fullonum
L.), grote teunisbloem (Oenothera glazioviana Micheli), grote zandkool (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.), Hongaarse raket (Sisymbrium altissimum L.), hoog struisgras (Agrostis gigantea Roth), kleine teunisbloem (Oenothera parviflora L.), kleine zandkool (Diplotaxis muralis (L.) DC.), kompassla (Lactuca serriola L.), koningskaars
(Verbascum thapsus L.), middelste teunisbloem (Oenothera biennis L.), muurganzenvoet (Chenopodium murale
L.), stalkaars (Verbascum densiflorum Bertol.), veldhondstong (Cynoglossum officinale L.), wegdistel (Onopordum acanthium L.), wilde reseda (Reseda lutea L.), wollige distel (Cirsium eriophorum (L.) Scop.), wouw (Reseda luteola L.), zeepkruid (Saponaria officinalis L.), zwenkdravik (Bromus tectorum L.).

“Ruigten op weinig betreden, voedselrijke, humeuze, matig droge bodem”:
akkerdistel (Cirsium arvense (L.) Scop.), beklierde basterdwederik (Epilobium ciliatum Rafin.), bermooievaarsbek (Geranium pyrenaicum Burm. f.), bijvoet (Artemisia vulgaris L.), boerenwormkruid (Tanacetum vulgare L.),
brede lathyrus (Lathyrus latifolius L.), Canadese guldenroede (Solidago canadensis L.), gevlekte scheerling
(Conium maculatum L.), grote klit (Arctium lappa L.), Japanse duizendknoop (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse
Decraene), kleine klit (Arctium minus (Hill) Bernh.), kruldistel (Carduus crispus L.), late guldenroede (Solidago
gigantea Ait.), madelieffijnstraal (Erigeron annuus (L.) Desf.), middelste klit (Arctium pubens Bab.), rapunzelklokje (Campanula rapunculus L.), reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.), ridderzuring
(Rumex obtusifolius L.), stinkende ballote (Ballota nigra L.), vijfdelig kaasjeskruid (Malva alcea L.).

BWK: Binnen de bwk-typologie worden zowel code Hr en Ku (resp. = verruigd grasland;
ruigte) hiervoor gebruikt
Voorkomen en status in Vlaanderen
De status van dit ecotoop in Vlaanderen is niet heel duidelijk. Baserend op de bwkkartering
zijn deze ruigten in Vlaanderen zeer zeldzaam (Van Landuyt et al. 1999).
Prioriteit, bedreigingen en beheer
De waarde van ruigten wordt vooral bepaald door de omgeving waarin ze staan. Als overgangsmilieus hebben ze een hoge waarde en zijn ze te aanzien als prioritair. Goed ontwikkelde kalkrijke ruigten zijn uiterst zeldzaam en hebben op zich een hoge prioriteit.
Vooral binnen de kalkrijke vormen komen veel rodelijstsoorten voor. Wollige distel staat
zelfs opgegeven als “uitgestorven”. Muurganzevoet is “bedreigd”, wegdistel is een “zeer
zeldzame” soort, veldhondstong en stalkaars zijn “zeldzame” soorten, dubbelkelk is “vrij
zeldzaam” en zwenkdravik is “achteruitgaand”.
Van de betreden vorm zijn absintalsem (“bedreigd”), stinkende kamille (“zeer zeldzaam”) en
veldkruidkers (“zeldzaam”) in de Rode Lijst opgenomen.
Van de weinig betreden, niet kalkrijke, humeuze vorm staan vijfdelig kaasjeskruid (“zeer
zeldzaam”) en gevlekte scheerling (“zeldzaam”) in de Rode Lijst.
Drogere ruigten hebben globaal genomen met niet veel bedreigende factoren te kampen omdat ze een behoorlijke dosis verstoring verdragen en in een bepaalde mate ook nodig hebben.
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Omdat de begroeiingen steeds van tijdelijke aard zijn, kan dit problemen geven voor hun behoud.
Bij het beheer wordt best steeds ergens ruimte aan ruigte geboden. Ruigten hebben meestal
baat bij een onvoorspelbaar (lees rommelig) beheer. Rotatiebeheer, extensieve begrazing zijn
mogelijke alternatieven.
Actuele verspreiding en potenties
Kennis van de actuele verspreiding beperkt zich tot deze van de verwante bwk-eenheden Hr
en Ku. Ze zijn vooral verspreid te vinden op de plateaus (op plaatsen na grondwerken, braakliggende akkers, bouwrijpe kavels) (zie figuur 49).
Ruigten zijn praktisch overal ontwikkelbaar. Bijzondere aandacht kan gaan naar plaatsen met
kalkrijk substraat.
RUIGTEN OP NATTE, (MATIG) VOEDSELRIJKE BODEM
Typologie:
Runhaar et al. (1987) maken een onderverdeling in trofiegraad en geven volgende soorten als
kenmerkend op:
“Natte, matig voedselrijke ruigten”:
geoord helmkruid (Scrophularia auriculata L.), gevleugeld helmkruid (Scrophularia umbrosa Dum.), late guldenroede (Solidago gigantea Ait.), moerasbeemdgras (Poa palustris L.), moeraszegge (Carex acutiformis Ehrh.),
moesdistel (Cirsium oleraceum (L.) Scop.), pitrus (Juncus effusus L.), reuzenpaardenstaart (Equisetum telmateia
Ehrh.).

“Natte, zeer voedselrijke ruigten”:
grote lisdodde (Typha latifolia L.), harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum L.), liesgras (Glyceria maxima
(Hartm.) Holmberg), madelieffijnstraal (Erigeron annuus (L.) Desf.), mannagras (Glyceria fluitans (L.) R.
Brown), moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides L.), viltige basterdwederik (Epilobium parviflorum
Schreb.).

Tussen natte ruigten-ecotopen en ecotopen van verlandingen (zie onder) zijn moeilijk scherpe
grenzen te trekken. Stieperaere & Fransen (1982) onderscheiden geen natte ruigten, maar wel
twee verlandingsecotopen, één onder een regime van periodiek droogvallen en één onder
permanent natte omstandigheden. In deze studie wordt alleen dit laatste tot de verlandingsecotopen gerekend. Het eerste type “verlandingsvegetaties in zoete, voedselrijke, stromende of
periodiek droogvallende wateren; niet veenvormend” heeft als kenmerkende soorten:
beekpunge (Veronica beccabunga L.), gele waterkers (Rorippa amphibia (L.) Besser), geoord helmkruid (Scrophularia auriculata L.), getand vlotgras (Glyceria declinata Bréb.), gevleugeld helmkruid (Scrophularia umbrosa
Dum.), gevleugeld sterrenkroos (Callitriche stagnalis Scop.), gewone waterbies (Eleocharis palustris (L.) Roem.
et Schult.), groot moerasscherm (Apium nodiflorum (L.) Lag.), grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica
L.), kleine egelskop (Sparganium emersum Rehm.), kleine watereppe (Berula erecta (Huds.) Coville), mannagras
(Glyceria fluitans (L.) R. Brown), moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides L.), pijlkruid (Sagittaria sagittifolia L.), pijptorkruid (Oenanthe fistulosa L.), rietgras (Phalaris arundinacea L.), slanke waterkers (Nasturtium
microphyllum (Boenningh.) Reichenb.), stomp vlotgras (Glyceria notata Chevall.), waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica L.), witte waterkers (Nasturtium officinale R. Brown), zwanebloem (Butomus umbellatus L.).
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BWK: hierbij wordt, vooral steunend op verschillen in verschijningsvorm, onderscheid gemaakt tussen rietland (Mr), zeggeveld (Mc) en moerasspirearuigte (Hf)
Voorkomen en status in Vlaanderen en binnen het studiegebied
Baserend op de bwkkartering zijn natte ruigten in Vlaanderen zeldzaam (rietveld), zeer zeldzaam (moerasspirearuigte) tot nagenoeg niet voorkomend (zeggevelden) (Van Landuyt et al.
1999).
Prioriteit, bedreigingen en beheer
De waarde van ruigten wordt vooral bepaald door de omgeving waarin ze staan. Als overgangsmilieus hebben ze een hoge waarde en zijn ze te aanzien als prioritair. Ook kunnen ze
een grote faunistische waarde bezitten (moerasvogels, slakken, vlinders,…).
Onder de hogere planten is alleen gevleugeld helmkruid een rodelijstsoort (“vrij zeldzaam”).
Voor natte ruigten is vooral verdroging de grootste bedreigende factor. Bij afwezigheid van
dynamiek zal de ontwikkeling zich kunnen voortzetten naar struweel of bos. Vernietiging van
natte ruigten is verboden via het ministerieel besluit van 23.7.1998.
Bij het beheer wordt best vooral zorg besteed aan de waterhuishouding. Natte ruigten kunnen
zich ontwikkelen in plas-drassituaties die niet jaarlijks gemaaid worden of onder een zeer
extensief begrazingsdruk.
Actuele verspreiding en potenties
Natte ruigten hebben steeds baat bij overgangen in het grondgebruik. In vele valleien profiteerden ze zo van de omvorming van graslanden naar populierenaanplanten, wat ondermeer in
de “Dijlevallei” op grote schaal plaatsvond in de tweede helft van de 20e eeuw. Figuur 50 laat
dit duidelijk zien. Ook in de “Laanvallei” zijn de natte ruigten nog vrij algemeen verspreid. In
de “Molenbeekvallei” vindt men ze vooral terug rond een zijbeekje. Hetzelfde geldt voor de
Ijse, waar de grootste concentratie te vinden is in vallei van de Nellebeek en er voorts nog
enkele lokale concentraties zijn.
Overal waar de waterhuishouding dit toelaat, kunnen zich natte ruigten ontwikkelen.
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VERLANDINGSECOTOPEN
VERLANDINGSVEGETATIES IN MATIG TOT ZEER VOEDSELRIJK WATER
Typologie
Runhaar et al. (1987) geven volgende soorten als kenmerkend op:
grote boterbloem° (Ranunculus lingua L.), grote egelskop (Sparganium erectum L.), grote lisdodde (Typha latifolia L.), grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica L.), hoge cyperzegge° (Carex pseudocyperus L.),
holpijp° (Equisetum fluviatile L.), kalmoes (Acorus calamus L.), kleine egelskop° (Sparganium emersum Rehm.),
pluimzegge° (Carex paniculata L.), wateraardbei° (Comarum palustre L.), waterdrieblad° (Menyanthes trifoliata
L.), waterzuring (Rumex hydrolapathum Huds.).

De soorten aangeduid met een ° zijn kenmerkend voor mesotrofe verlandingen.
Stieperaere & Fransen (1982) onderscheiden binnen het type “verlandingsvegetaties in zoete,
voedselrijke, stagnerende of lichtstromende ondiepe tot diepe wateren; dikwijls veenvormend” volgende soorten:
blaaszegge (Carex vesicaria L.), blauw glidkruid (Scutellaria galericulata L.), donkergroene basterdwederik
(Epilobium obscurum Schreb.), gele lis (Iris pseudacorus L.), grote boterbloem (Ranunculus lingua L.), grote
egelskop (Sparganium erectum L.), grote lisdodde (Typha latifolia L.), grote watereppe (Sium latifolium L.),
hennegras (Calamagrostis canescens (Weber) Roth), hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus L.), holpijp
(Equisetum fluviatile L.), kalmoes (Acorus calamus L.), kleine lisdodde (Typha angustifolia L.), liesgras (Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg), moerasbeemdgras (Poa palustris L.), moeraszegge (Carex acutiformis Ehrh.),
oeverzegge (Carex riparia Curt.), pluimzegge (Carex paniculata L.), riet (Phragmites australis (Cav.) Steud.),
scherpe zegge (Carex acuta L.), watermunt (Mentha aquatica L.), waterzuring (Rumex hydrolapathum Huds.),
wolfspoot (Lycopus europaeus L.).

BWK: Binnen de bwk-typologie worden alleen drijftillen als dusdanige verlandingsvegetaties
(Md = drijfzoom en/of drijftil)) onderscheiden. Ze worden voor het overige ondergebracht bij
de moerassen (vooral Mr, Mc) of bij de stilstaande wateren (A).
Voorkomen en status in Vlaanderen en binnen het studiegebied
Over de status van verlandingsvegetaties bestaat weinig documentatie. Uit het voorkomen van
open water enerzijds en natte ruigten anderzijds, waartussen dit ecotoop zich grofweg situeert,
kan afgeleid worden dat het in Vlaanderen een zeer zeldzaam ecotoop is.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Verlandingsvegetaties hebben een hoge prioriteit omwille van hun zeldzaamheid, diversiteit
aan soorten en structuren en hun hoge graad van natuurlijkheid.
Vooral verdroging, eutrofiëring en het verdwijnen van het geschikte milieu (ophogingen, vijveraanleg) zijn bedreigende factoren voor deze vegetaties.
Bij het beheer hoort men vooral toe te zien op een waterhuishouding die permanent natte condities mogelijk maakt. Ook de waterkwaliteit moet een basiskwaliteit bezitten. Voor het overige is het vooral geduld hebben.
Actuele verspreiding en potenties
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Overige de actuele verspreiding bestaat weinig documentatie. De grootste oppervlakte situeert
zich in de “Dijlevallei” (b.v. vijvers Florival, Groot broek). Ook zijn er lokaal verlandingsvegetaties in de “vallei van de Voer” (park van Tervuren en omgeving), in de “Molenbeekvallei” (Rotte gaten), in de “Ijsevallei” (omgeving Hagaard en Koningsvijvers) en lokaal in de
“Laanvallei”.
Vooral de vijvergebieden in de valleien alsook de “Molenbeekvallei” bezitten alle potenties.
Daarnaast kunnen zich ook rijke verlandingsvegetaties ontwikkelen in traagstromende tot
stilstaande waterlopen, door kansen te geven aan oeverontwikkeling.
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WATERECOTOPEN
WATERVEGETATIES

VAN MATIG TOT ZEER VOEDSELRIJK, STILSTAAND TOT ZWAK-

STROMEND WATER

Typologie
Runhaar et al. (1987) geven volgende soorten als kenmerkend op:
brede waterpest (Elodea canadensis Michaux), bultkroos (Lemna gibba L.), drijvend fonteinkruid (Potamogeton
natans L.), gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus L.), gele plomp (Nuphar lutea (L.) Smith), gevleugeld
sterrenkroos (Callitriche stagnalis Scop.), gewoon sterrenkroos (Callitriche platycarpa Kütz.), grof hoornblad
(Ceratophyllum demersum L.), haaksterrenkroos (Callitriche hamulata Kütz. ex Koch), haarfonteinkruid (Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.), klein fonteinkruid (Potamogeton berchtoldii Fieb.), klein kroos (Lemna
minor L.), puntkroos (Lemna trisulca L.), schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus L.), smalle waterpest
(Elodea nuttallii (Planch) St John), tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus L.), veelwortelig kroos (Spirodela
polyrhiza (L.) Schleid.), watergentiaan (Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze), waterviolier (Hottonia
palustris L.), zannichellia (Zannichellia palustris L.).

Stieperaere & Fransen (1982) voegen hier nog witte waterlelie (Nymphaea alba L.) aan toe.
BWK: Binnen de bwk-typologie hebben vrijwel alle stilstaande voedselrijke wateren, ongeacht de bedekking van waterplanten, de code Ae (= eutrofe plas) gekregen. De ontwikkelingsgraad wordt weergegeven met een bijkomend symbool ( * of +)
Voorkomen en status in Vlaanderen
Stilstaande of traagstromende wateren met een goed ontwikkelde waterplantenvegetatie zijn
in Vlaanderen zeer tot uiterst zeldzaam (Van Landuyt et al. 1999).
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Goed ontwikkelde watervegetaties hebben een hoge prioriteit omdat hieraan heel rijke levensgemeenschappen gebonden zijn.
Vooral de sterk verslechterde waterkwaliteit hebben vele vegetaties kwalitatief in hoge mate
doen achteruitgaan en meestal zelfs gewoon doen verdwijnen. Ook natuurlijke successie (verlanding) en het uitzetten van vis kunnen afremmende factoren zijn.
Vernietiging van waterecotopen is in regel verboden via het ministerieel besluit van
23.7.1998.
Van de 29 rodelijstsoorten van voedselrijkere wateren komen in heel het studiegebied slechts
drie à vier soorten voor. Watergentiaan is een “met uitsterven bedreigde” soort (waarschijnlijk
ook verdwenen in het studiegebied); bultkroos en haaksterrekroos zijn “vrij zeldzaam”; drijvend fonteinkruid is “achteruitgaand”.
Watervegetaties hebben vooral bij stabiele milieucondities: een gezonde waterkwaliteit, niet
veel peilschommelingen, een evenwichtige visstand,… Veel soorten hebben echter één belangrijke uitzondering op deze regel: ze verdragen namelijk slecht een hoog slibgehalte. Dit
verklaart waarom periodieke slibruimingen gewenst zijn.
Actuele verspreiding en potenties
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Watervegetaties zijn in het studiegebied slechts zeer schaars. In het studiegebied is bij benadering 220 ha open water aanwezig en toch ontbreken er goede ontwikkelde vegetaties!
Mits een goed beheer, in een aantal gevallen voorafgegaan door een sanering van de bodem,
hebben veel van deze, vaak maar niet noodzakelijk historische, wateren de potentie om er
watervegetaties in tot ontwikkeling te laten komen.

WATERVEGETATIES VAN MATIG TOT ZEER VOEDSELRIJK, STROMEND WATER
Typologie
Afhankelijk van de morfologie van het stromend water kunnen typische vegetaties onderscheiden worden (zie ook hoofdstuk 2.1.7).
In het onderzoek (en deels baserend op ander onderzoek), verder uitgewerkt in Nagels et al.
(1994) werden plantensoorten gerangschikt in een aantal klassen volgens hun gevoeligheid
voor (organische) verontreiniging. De beschrijving van deze is momenteel onderwerp van een
aparte studie (med. A. Schneiders).
indicatorsoorten voor verontreiniging
algen, schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus) : dominant

soorten zeer tolerant voor verontreiniging
grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), groot moerasscherm (Apium nodiflorum), scherpe zegge (Carex acuta), moeraszegge (Carex acutiformis), oeverzegge (Carex riparia), smalbladige waterpest (Elodea nuttallii), darmwier (Enteromorpha intestinalis), heermoes (Equisetum arvense), lidrus (Equisetum palustre), liesgras
(Glyceria maxima), reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera), gele lis (Iris pseudacorus), pitrus (Juncus effusus), watermunt (Mentha aquatica), moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides), slanke/witte waterkers
(Nasturtium microphyllumlofficinalis), rietgras (Phalaris arundicea), riet (Phragmites australis), Japanse duizendknoop (Polygonum cuspidatum), waterpeper (Polygonum hydropiper), perzikkruid (Polygonum persicaria),
blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), gele waterkers (Rorippa amphibia), waterzuring (Rumex
hydrolapathum), ridderzuring (Rumex obtusifolius), grote lisdodde (Typha latifolia), waterereprijs (Veronica
anagallis-aquatica), beekpunge (Veronica beccabunga), klein kroos (Lemna minor) (zeer lage dichtheden),
fioringras (Agrostis stolonifera), ruw beemdgras (Poa trivialis)

soorten tolerant voor verontreiniging
fioringras (Agrostis stolonifera), zwanebloem (Butomus umbellatus), stomphoekig sterrekroos (Callitriche obtusangula), gewoon sterrekroos (Callitriche platycarpa), moerassterrekroos (Callitriche stagnalis), dotterbloem
(Caltha palustris), scherpe zegge (Carex acuta), moeraszegge (Carex acutiformis), valse voszegge (Carex cuprina), valse ciperzegge (Carex pseodocyperus), oeverzegge (Carex riparia), gedoomd hoomblad (Ceratophyllum demersum), reuzenpaardestaart (Equisetum telmateia), mannagras (Glyceria fluitans), geplooid vlotgras
(Glyceria notata), greppelrus (Juncus bufonius), zeegroene rus (Juncus inflexus), bultkroos (Lemna gibba), klein
kroos (Lemna minor), puntkroos (Lemna trisulca), aarvederkruid (Myriophyllum spicatum), watertorkruid (Oenanthe aquatica), ruw beemdgras (Poa trivialis), veenwortel (Polygonum amphibium), haarfijn fonteinkruid
(Potamogeton trichoides), fijne waterranonkel (Ranunculus aquatilis), vlottende waterranonkel (Ranunculus
fluitans), pijlkruid (Sagittaria sagittifolia), kieine egelskop (Sparganium emersum), grote egelskop (Sparganium
erectum), veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza), zannichellia (Zannichellia palustris subsp. pedicellata)
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soorten semitolerant voor verontreiniging
kleine watereppe (Berula erecta), hangende zegge (Carex pendula), breedbladige waterpest (Elodea canadensis), waterviolier (Hottonia palustris), kransvederkruid (Myriophyllum verticulatum), gele plomp (Nuphar lutea),
klein fonteinkruid (Potamogeton berchtoldii), gekroesd fonteinkruid (Potamogeton crispus), drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans), dichtbladig fonteinkruid (Potamogeton densus), doorgroeid fonteinkruid) (Potamogeton perfoliatus), vlottende waterranonkel (Ranunculus fluitans), schildvormige waterranonkel) (Ranunculus
peliatus), watervorkje (Riccia fluitans)

soorten gevoelig voor verontreiniging
haaksterrekroos (Callitriche hamulata), bronmos (Fontinalis antipyretica), kikkerbeet (Hydrocharis morsusranae), knolrus (Juncus bulbosus), drijvende waterweegbree (Luronium natans), waterdrieblad (Menyanthes
trifoliata), teer vederkruid (Myriophyllum alterniflorum)

Voorkomen en status in Vlaanderen
Stromende wateren met een goed ontwikkelde waterplantenvegetatie zijn in Vlaanderen zeer
tot uiterst zeldzaam. In het leemecodistrict is het daarenboven relatief gezien nog slechter
gesteld en kan gesteld worden dat ze ontbreken.
Prioriteit, bedreigingen en beheer
Goed ontwikkelde watervegetaties hebben een hoge prioriteit omdat hieraan heel rijke levensgemeenschappen gebonden zijn.
Historisch onderzoek naar de verspreiding van macrofyten toont een duidelijke achteruitgang
aan voor alle morfologische typen (Es & Van Hecke 2000). Gaande van de Dijle zelf tot
kleinere beken en grachten is er een aanzienlijke lijst planten waargenomen die er nu helemaal niet meer voorkomen. Sprekend voorbeelden zijn vlottende waterranonkel (Ranunculus
fluitans) en driekantige bies (Scirpus triqueter) in de Dijle, rossig fonteinkruid (Potamogeton
alpinus) in Egenhovenbos (Dijlevallei), grote boterbloem (Ranunculus lingua), kikkerbeet
(Hydrocharis morsus-ranae) in grachten. Om over de frequentie in het Dijlebekken uitspraak
te doen, was er echter een gebrek aan gegevens. Het verdwijnen van watergentiaan (Nymphoides peltata) uit de vijvers te Florival is van recentere datum.
Algemeen gesteld zijn alle maatregelen die een verbetering de water- of structuurkwaliteit
beogen en passen binnen een integraal waterbeheer aan te bevelen.
Actuele verspreiding en potenties
Watervegetaties zijn in het studiegebied slechts zeer schaars. Schneiders et al. (1991) hebben
de verspreiding van macrofyten in het Dijlebekken onderzocht (zie figuur 51).
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Figuur 51: Verspreiding macrofyten in het Dijlebekken (uit Schneiders et al, 2001)
In het jaar van de opnames (1991) was het algemeen heel slecht gesteld met de watervegetaties in het Dijlebekken. Relatief gezien is het studiegebied er het minst slecht aan toe
Binnen het stroomgebied van de Dijle zijn de “verontreinigingsgevoelige” soorten beperkt tot
het brongebied van de Ijse (gelegen buiten het studiegebied).
Soorten die “minder gevoelig zijn voor verontreiniging” beperken zich tot:
de IJse ter hoogte van Hagaard: een abundante bedekking van gekroesd fonteinkruid in
combinatie met grote egelskop en grote lisdodde
de Leigracht (Neerijse en Korbeek-Dijle) met een soortenrijke vegetatie met o.a. gedoornd hoornblad en brede waterpest
98

Instituut voor Natuurbehoud

Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

de Kleine Laan met een rijke oevervegetatie.
Een beperkt aantal plaatsen kreeg de score “tolerant voor verontreiniging” wegens het voorkomen van sterrekrozen: Voer in Tervuren, IJse in Hoeilaart en Leibeek in Oud-Heverlee.
Een klein aantal plaatsen kreeg de score “zeer tolerant voor verontreiniging” door aanwezigheid van helofyten, maar afwezigheid van obligate waterplanten. Dit was binnen het studiegebied alleen het geval voor de Ruwaal.
Op de meeste plaatsen bemonsterde echter geen waterplanten (grote delen Voer) of hooguit
schedefonteinkruid (Dijle, grote delen van de Laan, IJse en Vaalbeek).
Ook hier valt op dat de zijbeken meestal sterker verontreinigd zijn dan de hoofdbeken.
Al de stromende wateren kunnen op vlak van het ecotoop stromend water praktisch alleen
maar op vooruit gaan. Dit is mogelijk door (verder) te investeren in de verbetering van de
water- en structuurkwaliteit.
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2.3 FAUNA
2.3.1 Zoogdieren
Volgende bespreking is gebaseerd op het artikel van Johan Bogaert over het voorkomen van
de zoogdieren in het Dijleland (Bogaert 1996) en op de webversie van de voorlopige atlas van
de Vlaamse zoogdieren (Holsbeek et al. 1986)
In het gebied kunnen 41 soorten zoogdieren worden waargenomen (zie tabel 15). Voor habitatvereisten van de soorten wordt verwezen naar de literatuur en de website
www.natuurbeleving.be
Het soortenaantal is hoog en is voor een groot deel te danken aan de grote verscheidenheid
aan biotopen.
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Tabel 15:. Voorkomende zoogdieren in het Dijleland (op basis van Bogaert (1996))
Beschermd in Vlaanderen (K.B. van 22/09/1980): +; Internationaal belang: Be = Conventie
van Bern, BO = Conventie van Bonn, HRL = Habitatrichtlijn; II = Annex II; IV = Annex IV,
IUCN: Vu = Vulnerable; NT = Near-threatened.
Rode Lijst
(Criel 1994)

Beschermd

bosvleermuis (Nyctalus noctula)

ernstig bedreigd

+, Be, Bo, HRL(IV),
zeer zeldzaam
IUCN(NT)

vale vleermuis (Myotis myotis)

ernstig bedreigd

hamster (Cricetus cricetus)

ernstig bedreigd

+, Be, HRL(IV)

schaars

das (Meles meles)

bedreigd

+

sporadisch

hazelmuis (Muscardinus avellanarius)

bedreigd

meervleermuis (Myotis dasycneme)

bedreigd

waterspitsmuis (Neomys fodiens)

bedreigd

+

zeldzaam

boommarter (Martes martes)
grootoorvleermuis (Plecotus auritus)

vermoedelijk bedreigd

-

zeer zeldzaam

vermoedelijk bedreigd

+,Be, Bo, HRL(IV)

vrij algemeen

baardvleermuis (Myotis mystacinus)

vermoedelijk bedreigd

+,Be, Bo, HRL(IV)

(overwintert in
kleine aantallen)

veldspitsmuis (Crocidura leucodon)

zeldzaam

+

zeer zeldzaam

aardmuis (Microtus agrestis)

momenteel niet bedreigd

-

algemeen

bosmuis (Apodemus sylvaticus)

momenteel niet bedreigd

-

algemeen

bosspitsmuis (Sorex araneus)

momenteel niet bedreigd

+

schaars

bruine rat (Rattus norvegicus)

momenteel niet bedreigd

-

zeer algemeen

bunzing (Mustela putorius)

momenteel niet bedreigd

+

schaars

dwergmuis (Micromys minutus)

momenteel niet bedreigd

-, IUCN(NT)

kleine aantallen

dwergspitsmuis (Sorex minutus)

momenteel niet bedreigd

+

algemeen

dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

momenteel niet bedreigd

+, Bo, HRL(IV)

zeer algemeen

eekhoorn (Sciurus vulgaris)

momenteel niet bedreigd

+, IUCN(NT)

vrij algemeen

egel (Erinaceus europaeus)

momenteel niet bedreigd

+

vrij algemeen

eikelmuis (Eliomys quercinus)

momenteel niet bedreigd

-, IUCN(Vu)

zeldzaam

haas (Lepus europaeus)

momenteel niet bedreigd

-

algemeen

hermelijn (Mustela erminea)

momenteel niet bedreigd

+

kleine aantallen

huismuis (Mus musculus)

momenteel niet bedreigd

-

zeer algemeen

huisspitsmuis (Crocidura russula)

momenteel niet bedreigd

+

algemeen

konijn (Oryctolagus cuniculus)

momenteel niet bedreigd

-

zeer algemeen

laatvlieger (Eptesicus serotinus)

momenteel niet bedreigd

+,Be,Bo, HRL(II+IV)

schaars
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Frequentie (vnl.
in Dijleland)

+,Be,Bo, HRL(II+IV),
IUCN(NT)

+,

HRL

(IV),

IUCN(NT)
+,Be,Bo, HRL(II+IV),
IUCN(Vu)

zeer zeldzaam

zeer zeldzaam
zeldzaam
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Rode Lijst
(Criel 1994)

Beschermd

Frequentie (vnl.
in Dijleland)

mol (Talpa europaea)

momenteel niet bedreigd

-

algemeen

muskusrat (Ondatra zibethicus)

momenteel niet bedreigd

-

algemeen

ondergrondse woelmuis (Pitymus subterraneus) momenteel niet bedreigd

-

kleine aantallen

ree (Capreolus capreolus)

momenteel niet bedreigd

+

algemeen

rosse vleermuis (Nyctalus noctula)

momenteel niet bedreigd

rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus)

momenteel niet bedreigd

-

algemeen

steenmarter (Martes foina)

momenteel niet bedreigd

-

zeldzaam

veldmuis (Microtus arvalis)

momenteel niet bedreigd

-

zeer algemeen

vos (Vulpes vulpes)

momenteel niet bedreigd

-

algemeen

watervleermuis (Myotis daubentonii)

momenteel niet bedreigd

+,Be,Bo, HRL(II+IV)

schaars

wezel (Mustela nivalis)

momenteel niet bedreigd

+

kleine aantallen

woelrat (Arvicola terrestris)

momenteel niet bedreigd

-

zeer kleine aantallen

zwarte rat (Rattus rattus)

momenteel niet bedreigd

-

zeldzaam

bever (Castor castor)

uitgestorven of verdwenen

HRL(II+IV), IUCN(NT)

zeer zeldzaam na
introductie

+,Be,Bo, HRL(II+IV),
IUCN(Vu)

vrij algemeen

Voor de rodelijstsoorten en soorten waarvoor specifiek onderzoek bestaat, volgt hier een gedetailleerde beschrijving van de verspreiding en habitatvereisten.

VLEERMUIZEN
VOORKOMEN
De verspreiding van deze soorten wordt momenteel op Vlaamse schaal intensief onderzocht
door de Vleermuizenwerkgroep.
Als we het gebied in de ruimere omgeving bekijken dan blijkt het bijzondere belang voor
vleermuizen. Het zuiden en oosten van Brussel neemt in Vlaanderen een vrij unieke positie in
met de aanwezigheid van 2 grote boscomplexen, nl. het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud.
Voor vleermuizen vormen bossen een belangrijk habitat en deze regio heeft als geheel een
hoge waarde voor vleermuizen. Dit blijkt o.a. uit waarnemingen van de Bechsteinvleermuis
(Zoniënwoud), Mopsvleermuis (Wallonië) en Ingekorven vleermuis (Bierbeek) en de Bosvleermuis (Zoniënwoud, Meerdaalwoud en Tervuren) (Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep
2002).
Bogaert (1996) geeft het voorkomen aan (echter zonder bronvermelding) van drie rodelijstsoorten: grootoorvleermuis, baardvleermuis en vale vleermuis. Voor geen van deze drie soorten kan hun voorkomen met de voorlopige atlas bevestigd worden.
De bosvleermuis of Leislers vleermuis werd in Vlaanderen tot nu toe slechts op een beperkt
aantal plaatsen waargenomen voornamelijk in de omgeving van Brussel, o.a. in het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud en Tervuren. Dit zoogdier wordt beschouwd als een van de meest
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zeldzame soorten van België. In 2002 werd een bosvleermuis foeragerend waargenomen aan
het Groot broek te Sint-Agatha-Rode, vermoedelijk met haar zomerhabitat gelegen in het
Meerdaalwoud (Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep 2002). In 1981 werd de bovenkaak van
een exemplaar door A. Lefevre uit een braakbal gehaald. Deze braakbal kwam van een kerkuil uit de kerk van Terhulpen. Het enige andere zeker gegeven is een historische waarneming
te Overijse.
Vale vleermuis is recent nog waargenomen in het Zoniënwoud (omgeving van Groenendaal)
(med. W. Willems, Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep).
In 2002 werd een meervleermuis jagend vastgesteld boven de vijvers van Zoet Water (med.
W. Willems, Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep)
HABITAT
De bosvleermuis en de grootoorvleermuis zijn vleermuizen die sterk aan grote, structuurrijke,
oude loofbossen gebonden zijn, zowel als kolonieplaats en foerageergebied als winterverblijf.
Baardvleermuis verkiest als foerageerbiotoop bossen, parken en tuinen, waarbij hij menselijke
bewoning niet schuwt. Kolonies vind men vooral in gebouwen, in spouwmuren of op zolders
in nauwe ruimten die van buitenaf toegankelijk zijn; een enkele keer in holle bomen. De soort
overwintert in grotten, forten, (ijs)kelders en groeven.
Vale vleermuis jaagt vooral in bossen en langs bosranden. De soort is tot op heden alleen in
grotten overwinterend waargenomen.
Hoewel bosrijke en structuurrijke landschappen door vele vleermuizen geprefereerd worden,
kiezen een aantal rodelijstsoorten, zoals meervleermuis en rosse vleermuis, duidelijk voor
open waterrijke landschappen.
POTENTIE
Het studiegebied heeft zeer hoge potenties voor vleermuizen. De nabijheid van grote loofboscomplexen met een goede vleermuizenstand is een positieve factor. Ook binnen het gebied
liggen verschillende vrij omvangrijke oude loofbossen, die veel potenties bezitten. Delen van
het studiegebied hebben een structuurrijk landschap wat voor vele soorten gunstig is (voedselaanbod en migratie). Ook voor de meer aan (open) water gebonden soorten zijn er veel
levenskansen aanwezig en nog bij te genereren. Vooral de Dijlevallei is een kansenrijk gebied.
Mogelijke plaatsen voor kraamkolonies en voor overwintering zijn vermoedelijk in potentie
voldoende aanwezig in b.v. cultuurhistorische gebouwen. Mogelijk zijn ook de verspreid liggende bunkers (KW-linie) in te richten als overwinteringsverblijfplaats.
Verder onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen en van de knelpunten is gewenst voor
het behoud en uitbreiding van deze soortengroep.
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HAMSTER (CRICETUS CRICETUS)
VOORKOMEN
Hamster is een met uitstervende bedreigde soort. In het studiegebied bevindt zich nog de
meest vitale populatie van Vlaanderen. Bewoonde burchten zijn gevonden binnen het gebied
begrensd door de Dijlevallei, Duisburg, Moorselbos, Hoogenbos en Bertembos, met een concentratie op het plateau van Duisburg in Leefdaal. De kaart in figuur 52 geeft een beeld van
de actuele verspreiding (Natuurpunt – Hamsterproject).

Figuur 52: Actuele verspreiding van hamster burchten (Natuurpunt-Hamsterproject)
HABITAT
De hamster is een bewoner van een extensief agrarisch cultuurlandschap, die hoge eisen stelt
aan de kwaliteit van zijn biotoop. Vooral schaalvergroting en intensivering, die gepaard gin-
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gen met het verlies aan veelvormigheid van het landschap en met een stijgend gebruik van
bestrijdingsmiddelen, deden vele populaties verdwijnen.
Voor deze soort werd een habitatfiche opgesteld (Peymen et al. 2000) (Onkelinx 2001) (zie
tekst in bijlage 16).
POTENTIES
Voor deze soort werd door het IN een potentiële habitatkaart opgesteld (Peymen et al. 2000)
(zie figuur 53). Deze kaart diende als basis om barrières aan te geven (zie figuur 54).
Uit de kaart blijkt dat heel het studiegebied een potentieel geschikt tot zeer geschikt gebied is,
met uitzondering van het centraal deel van het plateau van Maleizen en de bebouwde zones.
Deze kaart duidt op een mogelijke opdeling van de kernpopulatie in twee deelpopulaties nl.
aan weerzijden van de as Weeberg-Tersaert. Ten westen van deze as ligt een potentieel zeer
uitgebreid gebied.
Voor deze soort werd een beschermingsplan uitgewerkt (Valck et al. 2001).In dit plan worden
volgende maatregelen voorgesteld ten gunste van het hamsterareaal:
Behoud en beheer van kleine landschapselementen (graften, holle wegen,..)
Promoten van graangewassen, bodembedekkers (luzerne, klaver,…). Afraden van
maïs.
Promoten van goede landbouwpraktijken met weerslag op de hamster (minimale bemesting, teelttechnische en structurele anti-erosiemaatregelen, groenbedekking en onderzaai,
beperkte bodembewerking)
Promoten van beheerovereenkomsten: groenbedekking, perceelsrandenbeheer, mechanische onkruidbestrijding, botanisch beheer akker (vollevelds en rand)
Communicatie naar alle doelgroepen
Afbakening VEN en IVON

DAS (MELES MELES)
VOORKOMEN
Deze bedreigde soort kwam eertijds in vrijwel heel het gebied voor. Door gerichte vervolging
is hij hier nu volledig verdwenen. Er zijn nog verschillende oude burchten teruggevonden,
vooral geconcentreerd op het plateau van Maleizen en Ottenburg.
Onregelmatig worden nu nog solitaire dieren opgemerkt.
HABITAT
De das is een bewoner van een kleinschalig cultuurlandschap. Ze vertoeven meestal langs
bosranden, in kleine bosjes of in houtwallen in gebieden met een niet te intensieve landbouw
en met behoorlijke stukken weiland, akkers, boomgaarden en heggen. De das heeft een voorkeur voor gebieden met hellingen.
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Voor deze soort werd een habitatfiche opgesteld (Peymen et al. 2000) (zie tekst in bijlage 17).
POTENTIE
Voor deze soort werd door het IN een potentiële habitatkaart opgesteld (Peymen et al. 2000)
(zie figuur 55). Deze kaart diende als basis om barrières aan te geven (zie figuur 56).
Over heel het studiegebied verspreid werden via deze analytische werkwijze potentieel zeer
geschikte gebieden gevonden. De grootste gebieden liggen in en rond het Hogenbos, park van
Tervuren en de Ruwaalvallei. Daarnaast zijn ook Molenbeekvallei, omgeving Bertembos,
Ganspoel, Kaalheide-Stokkembos, Wolfshagen, Margijsbos, Schaatbroek, Smeisberg, bos van
Marnix, omgeving Zoete waters, bois de Bilande en Neerpoorten-Vogelzang heel geschikt.
In het soortenbeschermingsplan voor het zuidelijk deel van Vlaams-Brabant (Econnection
1996) werden binnen het studiegebied de omgeving van Tersaartbos en Ruwaal, Wolfshagen,
Vossekoten-Breembos-Stokkembos-Kaalheide, Mommaartshof-Schaatbroek, Rodebos en het
bos van Laurensart als prioritaire aandachtsgebieden geselecteerd.

HAZELMUIS (MUSCARDINUS AVELLANARIUS)
VOORKOMEN
Het voorkomen van deze bedreigde soort werd recent met zekerheid vastgesteld in Bertem
(Hellegracht) (med. E. L’Amiral). Door de verborgen leefwijze is het mogelijk dat deze soort
ook nog op andere plaatsen leeft.
Deze soort is met vrij grote waarschijnlijkheid ook elders in het gebied te vinden maar werd
nog niet waargenomen. Een gerichte zoekactie zou misschien nesten kunnen opleveren binnen
het studiegebied, omdat geschikte biotopen voorhanden zijn.
HABITAT
Hazelmuizen verkiezen struweelrijke halfopen landschappen. In onze streken leeft de hazelmuis op met löss bedekte hellingen langs rivieren en beken. Vaak doen bramen dienst als
verbindingselement. Het is een kenmerkende soort van goed ontwikkelde bosranden.
POTENTIE
Deze soort heeft vooral baat bij een bos(rand)beheer dat streeft naar ontwikkeling van zomen
en mantels. Het studiegebied heeft voor deze bedreigde soort veel potenties. Echter een gebrek aan kennis van het huidige voorkomen is een knelpunt bij het actief beschermen ervan.

WATERSPITSMUIS (NEOMYS FODIENS)
VOORKOMEN
Bogaert (1996) vermeldt de Dijlevallei als een gebied met een mooie populatie van deze bedreigde soort. De soort kwam met zekerheid voor in de Doode Bemde in de jaren tachtig. De
voorlopige verspreidingsatlas meldt voor de periode 1986-1997 geen waarnemingen in het
studiegebied (Holsbeek et al. 1986).
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Vermoedelijk komt de soort nog steeds voor in de Dijlevallei, omdat de hydrologie niet gewijzigd is, de waterkwaliteit zelfs verbeterd en deze soort moeilijk te inventariseren is.
HABITAT
De waterspitsmuis komt voor in vochtige, waterrijke biotopen zoals oeverzones van zuivere
stilstaande en stromende wateren. De soort is indicatief voor een gezonde water- en moerasgemeenschap.
Voor deze soort werd een habitatfiche opgesteld (Peymen et al. 2000) (zie tekst in bijlage 18).
POTENTIE
Voor deze soort werd door het IN een potentiële habitatkaart opgesteld (Peymen et al. 2000)
(zie figuur 57). Deze kaart diende als basis om barrières aan te geven (zie figuur 58).
Uit deze kaart blijkt vooral de grote potenties van de Dijlevallei, Laanvallei, Vaalbeekvallei,
grote delen van de Molenbeekvallei, het bovenstrooms deel van de Voer, het middenstrooms
deel van de vallei van de IJse (Hagaard, Stokkembos, Margijsbos) met aansluitend de Nellebeekvallei.

BOOMMARTER (MARTES MARTES)
VOORKOMEN
Van de boommarter is alleen de aanwezigheid in het Meerdaalwoud met zekerheid vastgesteld.
De boommarter is echter een zeer schuw dier en is daarenboven moeilijk met zekerheid juist
te determineren. Het is een echte ‘cultuurvlieder’.
HABITAT
De schuwe boommarter komt hoofdzakelijk in uitgestrekte, rustige en natuurlijke bossen
voor. Structuurvariatie en vrij grote boomholten zijn belangrijke habitatvereisten.
Voor deze soort werd een habitatfiche opgesteld (Peymen et al. 2000) (zie tekst in bijlage 19).
POTENTIE
Voor deze soort werd door het IN een potentiële habitatkaart opgesteld (Peymen et al. 2000)
(zie figuur 59). Deze kaart diende als basis om barrières aan te geven (zie figuur 60).
Op deze kaart staan vrijwel alle loofboskernen als potentieel zeer geschikt aangeduid. Hier is
nog geen rekening gehouden met minimale areaalvereiste van 200 ha. Dan komt alleen het
bos van Marnix in aanmerking. Dit onderstreept het belang van een goed contact tussen de
verschillende loofbossen. Of het verbeteren van het contact tussen de bossen een bijdrage kan
leveren tot het instandhouden van de boommarterpopulatie en in welke mate, kan onderwerp
zijn van bijkomende studie.
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VELDSPITSMUIS (CROCIDURA LEUCODON)
VOORKOMEN
Bogaert (1996) geeft het Dijleland op als voorkomen van deze op Vlaamse schaal zeldzame
soort. Met de voorlopige zoogdierenatlas (Holsbeek et al. 1986) kan dit m.b.t. het studiegebied niet bevestigd worden. (Lefevre 1992) meldt een braakbalgegeven in de omgeving van
de Doode Bemde.
HABITAT
De veldspitsmuis is minder aan gebouwen en de omgeving hiervan (tuinen) gebonden dan
andere soorten spitsmuizen en komt vooral voor in dichte kruidachtige overgangsvegetaties
van lintvormige landschapselementen zoals akkers met heggen en grazige ruigten (Mertens
1998). 's Winters zoekt deze soort beschutting in gebouwen en schuren.
POTENTIE
Deze soort is gebaat bij een beheer dat streeft naar structuurvariatie in een open tot halfopen
milieu. Voor dergelijke milieus geldt deze soort, net als de ondergrondse woelmuis, als een
kwalitatieve indicator. Grote delen van het studiegebied bezitten de potentie om een populatie
van deze soort te kunnen herbergen.

BEVER (CASTOR FIBER)
VOORKOMEN
Enkele jaren geleden werden in Wallonië bevers uitgezet. Deze dieren hebben er zich kunnen
voortplanten en hebben zich intussen ook in de Laanvallei en Dijlevallei gevestigd.
HABITAT
Als biotoop hebben bevers een gebied nodig dat bestaat uit rivieren en meren, omzoomd door
moerasbossen met zachte houtsoorten, zoals wilg en es. Het water mag 's winters niet tot op
de bodem bevriezen en 's zomers niet uitdrogen, en er moeten uitgestrekte, stilstaande gedeelten aanwezig zijn.
POTENTIE
Los van de discussie of het introduceren van bever gewenst is of niet, is het te vroeg om te
kunnen concluderen dat bevers zich blijvend hebben kunnen vestigen. De Laan- en Dijlevallei
bezitten vermoedelijk geschikte leefgebieden.

BUNZING (MUSTELA PUTORIUS)
VOORKOMEN
Buiten het feit dat de soort met zekerheid in het studiegebied voorkomt (Holsbeek et al.
1986), is slechts weinig over het voorkomen van deze marter bekend.
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HABITAT
Bunzing heeft een voorkeur voor kleinschalige en zo mogelijk ook vochtige terreinen met
goede ecologische infrastructuur, maar de soort komt ook in meer open gebieden voor waarin
voldoende voedsel (knaagdieren, amfibieën,...) voorhanden is. Hij zoekt ‘s winters vaak nabijheid van bewoning op (schuren,...) (Holsbeek et al. 1986).
De soort is een kwaliteitsindicator van een afwisselend en structuurrijk cultuurlandschap.
Voor deze soort werd een habitatfiche opgesteld (Peymen et al. 2000) (zie tekst in bijlage 20).
POTENTIE
Voor deze soort werd door het IN een potentiële habitatkaart opgesteld (Peymen et al. 2000)
(zie figuur 61). Deze kaart diende als basis om barrières aan te geven (zie figuur 62).
Deze kaart vertoont in grote lijnen gelijkenissen met de habitatkaart van de waterspitsmuis.
Ook hier vallen de Dijlevallei, Laanvallei, Vaalbeekvallei en Molenbeekvallei op als gebieden
met een relatief grote oppervlakte heel geschikt habitat. Harde barrières, waar bunzing heel
gevoelig aan is, zijn er schaars. De Maalbeekvallei en de Ijsevallei hebben ook heel geschikte
gebieden, hier valt echter hun geïsoleerde ligging op.

REE (CAPREOLUS CAPREOLUS)
VOORKOMEN
Ree komt met zekerheid voor in de valleien van de Dijle, Vaalbeek, Molenbeek en Laan.
Voorts komt het ook voor in de grotere bossen op de plateaus (Bertembos, Hogenbos, bos van
Marnix, Margijsbos) (Holsbeek et al. (1986) en verschillende losse waarnemingen).
HABITAT
De ree heeft een duidelijke voorkeur voor gebieden waar bossen en graslanden elkaar afwisselen, maar komt in vrijwel elk, niet te droog terrein met voldoende dekking voor.
Voor deze soort werd een habitatfiche opgesteld (Peymen et al. 2000) (zie tekst in bijlage 21).
POTENTIE
Voor deze soort werd door het IN een potentiële habitatkaart opgesteld (Peymen et al. 2000)
(zie figuur 63). Deze kaart diende als basis om barrières aan te geven (zie figuur 64).
Deze kaart vertoont in grote lijnen gelijkenissen met de habitatkaart van de boommarter.
Daarenboven zijn ook vochtigere gebieden, zoals de valleien van de Dijle en Laan, (potentiële) leefgebieden.
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EEKHOORN (SCIURUS VULGARIS)
VOORKOMEN
Eekhoorn komt verspreid over het studiegebied voor. Hij is met zekerheid aanwezig in het bos
van Marnix, Hogenbos, Grubbe, park van Tervuren, omgeving van Genval en Heverleebos
(gegevens Eekhoornproject (Verbeylen 2002)). Heel waarschijnlijk komt de soort ook nog op
andere plaatsen voor.
HABITAT
De eekhoorn is een vaste bewoner van de meeste oude bossen in het gebied, liefst met naaldhout (Holsbeek et al. 1986).
Voor deze soort werd een habitatfiche opgesteld (Peymen et al. 2000) (zie tekst in bijlage 22).
POTENTIE
Voor deze soort werd door het IN een potentiële habitatkaart opgesteld (Peymen et al. 2000)
(zie figuur 65). Deze kaart diende als basis om barrières aan te geven (zie figuur 66).
Deze kaart worden alle bossen als geschikt opgegeven. Het Rodebos, bos van Marnix, park
van Tervuren, Rondebos (plateau van Ottenburg), Kouterbos en overige delen van Meerdaalwoud worden door de relatief sterke vertegenwoordiging van naaldhout als zeer geschikt aangegeven.
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2.3.2 Vissen
Het voorkomen van vissoorten in het gebied is de laatste tien tot twintig jaar sterk aan veranderingen onderhevig geweest.
Tabel 23 in bijlage geeft een overzicht van de recent waargenomen soorten ((Vandelannoote
et al. 1998) en het IBW (Van Thuyne & Belpaire 1997;Van Thuyne et al. 1998;Van Thuyne
& Belpaire 1998a;Van Thuyne et al. 1999a;Van Thuyne et al. 1999b;Breine et al. 2000;Van
Thuyne 2002)). Vergelijkt men deze gegevens met de visstand van de jaren tachtig dan blijkt
de visstand sterk in kwantiteit en diversiteit te zijn toegenomen. De Voer, Molenbeek en
Maalbeek blijven slecht scoren.
Bijna alle bemonsteringen gebeurden in stromend water. De visstand van stilstaand water is
slecht onderzocht. De enige gedocumenteerde visbestandsopname vond plaats in de vijver van
het erkend natuurreservaat “IJsebroeken” (Van Thuyne & Belpaire 1998b).
Ook dient vermeld dat de provinciale visserijcommissie jaarlijks verschillende waterlopen
bepoot, wat het beeld zeker rooskleuriger doet uitschijnen dan de werkelijke toestand. Een
systematisch overzicht van de bepotingen van de laatste jaren kan hier niet worden gegeven.
Wel is geweten dat IJse b.v. de laatste tien jaar bepoot werd met beekforel en riviergrondel en
dat dit in de Laan gebeurde met beekforel, riviergrondel, kroeskarper of giebel, winde, blankvoorn en kopvoorn.

SOORTENBESPREKING
Er komen 26 vissoorten∗ voor binnen het gebied. Dit is veel in vergelijking met het totaal
aangetroffen vissoorten in beken en rivieren in het ecodistrict Leemstreek dat 33 bedraagt
(Coeck & Colazzo 1999). Zes soorten behoren tot de rodelijstcategorie “zeldzaam”: beekforel, bittervoorn, kopvoorn, kroeskarper, rivierdonderpad en winde.
De meest verspreide soorten zijn de meest vervuilingstolerante soorten. Dit zijn in afnemende
volgorde van frequentie: driedoornige stekelbaars, riviergrondel, baars en blankvoorn.
Positief is dat meereisende soorten als bittervoorn, bermpje en zeelt relatief algemeen geworden zijn. Het bermpje is aan een sterke opmars bezig. Momenteel wordt het hoofdzakelijk
in de buurt van de Dijle heel algemeen aangetroffen. Bittervoorn komt vrij algemeen verspreid voor, met de hoogste concentraties in de Dijle en kleine zijbeken of grachten. Interessant is dat de soort ook in de Voer te Vossem nabij het Twaalfapostelenbos gevonden werd.
Hierna volgt een beschrijving van de voorkomende visgemeenschappen volgens de beektypologie. Tevens wordt de status vermeld. Soorten in het vet geschreven kunnen gelden als doelsoort voor het type water.

∗

Voor soortbeschrijvingen kan men ondermeer terecht op de website www.visserslatijn.nl.
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STILSTAAND WATER
Tabel 24 :Het voorkomen (aan- of afwezigheid) van vissoorten in het studiegebied kenmerkend voor stilstaand water
Beschermd in Vlaanderen (K.B. van 22/09/1980): B, maten tussen haakjes geven de minimale
vangstmaat aan; Rode Lijst Vlaanderen ((Vandelannoote et al. 1998): Zh = zeldzaam, 1 = met
uitsterven bedreigd, Kw = kwetsbaar; Internationaal belang: HRL = Habitatrichtlijn; II = Annex II, IUCN: NT = Near-threatened.
Aanwezig in studiegebied

Afwezig in studiegebied

Status

baars (Perca fluviatilis)
bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus)

HRL(II); Zh; B

blankvoorn (Rutilus rutilus)

B(15cm)

bliek (Blicca bjoerkna)
brasem (Abramis brama)
driedoornige stekelbaars (Gasterosteus
aculeatus)
karper (Caprinus carpio)

B(30cm)

paling (Anguilla anguilla)

B(25cm)

pos (Gymnocephalus cernua)
rietvoorn (Rutilus rythrophthalmus)

B(15cm)

snoek (Esox lucius)

B(45cm)

tiendoornige
pungitius)

stekelbaars

(Pungitius

vetje (Leucaspius delineatus)
zeelt (Tinca tinca)

B(25cm)

zonnebaars (Lepomis gibbosus)
grote modderkruiper (Misgurnus fossi- HRL(II);
lis)
IUCN(NT); 1; B
De meeste soorten van stilstaande wateren zijn hier te vinden, waaronder bittervoorn. Door
Van Thuyne & Belpaire (1998) werd het voorkomen van deze soort in vijver van het erkend
natuurreservaat ‘Ijsebroeken’ aangetoond. De grote modderkruiper, een op Europese schaal
bedreigde soort, komt niet voor, hoewel de Dijlevallei potentieel tot het leefgebied behoort.
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BRONBEEK
Tabel 25: Het voorkomen (aan- of afwezigheid) van vissoorten in het studiegebied kenmerkend voor bronbeken
Aanwezig in studiegebied

Afwezig in studiegebied

beekforel (Salmo trutta trutta m. fario)

Status
Zh; B(25cm)

driedoornige stekelbaars (Gasterosteus
aculeatus)
rivierdonderpad (Cottus gobbio)

HRL(II);Zh;B

beekprik (Lampetra planeri)

HRL(II);IUCN(NT);Kw;B

elrits (Phoxinus phoxinus)

Zh

Bronbeken hebben een zeer typische gemeenschap van soorten. Beekforel en rivierdonderpad
zijn twee zeer gevoelige soorten (vereisen steeds een hoog zuurstofgehalte in het water) die
zuivere beken met een goede stroming verkiezen (“beekforelzone”). Het behoud en herstel
van dergelijke beken is een absolute prioriteit.

KLEINE BEEK (LEEMSTREEK)
Tabel 26 :Het voorkomen (aan- of afwezigheid) van vissoorten in het studiegebied kenmerkend voor kleine beken in de leemstreek
Aanwezig in studiegebied

Afwezig in studiegebied

Status

baars (Perca fluviatilis)
beekforel (Salmo trutta trutta m. fario)

Zh; B(25cm)

bermpje (Noemacheilus barbatulus)

B

bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus)

HRL(II); Zh; B

bliek (Blicca bjoerkna)
driedoornige stekelbaars (Gasterosteus
aculeatus)
giebel (Carassius auratus)
kopvoorn (Leuciscus cephalus)

Zh; B(25cm)

kroeskarper (Carassius carassius)

IUCN(NT); Zh

pos (Gymnocephalus cernua)
rivierdonderpad (Cottus gobbio)

HRL(II);Zh;B

riviergrondel (Gobio gobio)
tiendoornige
pungitius)

stekelbaars

(Pungitius

vetje (Leucaspius delineatus)
zonnebaars (Lepomis gibbosus)
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gestippelde alver (Alburnoides bipunctatus)

1

barbeel (Barbus barbus)

Zh; B(40cm)

elrits (Phoxinus phoxinus)
kleine modderkruiper (Cobitis taenia)

HRL(II); Zh; B

serpeling (Leuciscus leuciscus)

Zh; B(25cm)

sneep (Chondrostoma nasus)

Zh; B(30cm)

Ook kleine beken hebben een kenmerkende gemeenschap. Vooral de delen met een hogere
stroomsnelheden (“barbeelzone”) herbergen een schat aan visfauna met soorten als barbeel,
serpeling, kopvoorn en sneep. Echter door habitatverlies ((gewezen) zeer slechte waterkwaliteit, structuurverarming) en fragmentatie (migratiebarrières) is het aantal beken met deze typische bewoners in Vlaanderen tegenwoordig zeer beperkt en komt deze gemeenschap niet
meer voor in het studiegebied.
De meeste kleine beken in het studiegebied hebben nog een gedegradeerde visfauna die beperkt is tot hooguit een vijftal soorten. Opmerkelijk is de gestage opmars van een gevoelige
soort als bermpje dat tegenwoordig terug te vinden is in de kleine beken nabij de Dijle (o.a.
Vaalbeek).

GROTE BEEK (LEEMSTREEK)
Tabel 27 :Het voorkomen (aan- of afwezigheid) van vissoorten in het studiegebied kenmerkend voor grote beken in de leemstreek
Aanwezig in studiegebied
bruine Amerikaanse
(Ictalurus nebulosus)

dwergmeerval

Afwezig in studiegebied

Status
Zh

baars (Perca fluviatilis)
bermpje (Noemacheilus barbatulus)

B

bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus)

HRL(II); Zh; B

blankvoorn (Rutilus rutilus)

B(15cm)

bliek (Blicca bjoerkna)
brasem (Abramis brama)
karper (Caprinus carpio)

B(30cm)

kopvoorn (Leuciscus cephalus)

Zh; B(25cm)

paling (Anguilla anguilla)

B(25cm)

pos (Gymnocephalus cernua)
rietvoorn (Rutilus rythrophthalmus)

B(15cm)

riviergrondel (Gobio gobio)
snoek (Esox lucius)

B(45cm)

winde (Leuciscus idus)

Zh; B(25cm)
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zeelt (Tinca tinca)

B(25cm)

zonnebaars (Lepomis gibbosus)
alver (Alburnus alburnus)
Amerikaanse hondvis (Umbra pyg- Zh
maea)
barbeel (Barbus barbus)

Zh; B(40cm)

serpeling (Leuciscus leuciscus)

Zh; B(25cm)

sneep (Chondrostoma nasus)

Zh; B(30cm)

De visgemeenschap van deze beken beweegt zich tussen deze van de kleine beken en rivieren.
Echt typische soorten vindt men hier niet. In vergelijking met de kleine beken leven hier relatief grotere vissoorten. De soorten die het gevoeligst zijn aan verontreiniging (soorten uit de
“barbeelzone”) ontbreken in het studiegebied. De soorten van de “brasemzone” zijn evenwel
alle vertegenwoordigd, waaronder zeldzame soorten als bermpje, bittervoorn en winde.

RIVIER
Tabel 28 :Het voorkomen (aan- of afwezigheid) van vissoorten in het studiegebied kenmerkend voor kleine beken in de leemstreek
Aanwezig in studiegebied

Afwezig in studiegebied

Status

alver (Alburnus alburnus)
bruine Amerikaanse dwergmeerval (Ictalurus
nebulosus)

Zh

bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus)

HRL(II); Zh; B

brasem (Abramis brama)
karper (Caprinus carpio)

B(30cm)

paling (Anguilla anguilla)

B(25cm)

rietvoorn (Rutilus rythrophthalmus)

B(15cm)

riviergrondel (Gobio gobio)
snoek (Esox lucius)

B(45cm)

winde (Leuciscus idus)

Zh; B(25cm)

zeelt (Tinca tinca)

B(25cm)

bot (Platichthys flesus)

Zh

De meeste soorten van rivieren komen nog verspreid over het studiegebied voor. Van alver is
geweten dat het in het studiegebied voorkomt. Precieze locaties en aantallen zijn niet bekend.
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Uitgezonderd bot, die gebonden is aan rivieren die in verbinding staan met de zee en kwabaal,
een soort uitgestorven in Vlaanderen, zijn al soorten die voor hun voortplanting geen grindbedding nodig hebben in het studiegebied aanwezig.

BESPREKING VERSPREIDING
In figuur 67 wordt het aantal soorten gegeven dat op een plaats bemonsterd werd. Van zestien
soorten, de talrijkste soorten en de rodelijstsoorten, is de verspreiding op kaart weergegeven
(zie figuur 68a,b).
De waarde van het gebied voor de visfauna wordt voor het grootste deel bepaald door de Ijse,
de Laan, de Dijle en een aantal van haar kleine zijbeken.
Het is opzienbarend hoe op enkele jaren tijd de visfauna van de Laan en Dijle in gunstige zin
veranderd is. Vergelijkt men de gegevens van Vandelannoote (1998) met de meest recente
data van het IBW dan blijken deze waterlopen op een korte tijdspanne voor de visfauna aantrekkelijker geworden.
De Dijle bevat weer vis. Het soortenaantal varieert tussen de 7 en 15 soorten. Het zijn alle
soorten die typisch zijn voor de “brasemzone”.
De kleine zijbeken van de Dijle herbergen tegenwoordig vaak een rijke visfauna. Belangrijk
hier is het voorkomen van bermpje en bittervoorn. De Ruwaal is één van de soortenrijkste
kleine beken van het gebied. In een leibeek van de Dijle werden ook de enige kroeskarpers
gevonden.
De Laan bevat tegenwoordig de soortenrijkste plekken van het gebied. De rijkste plaats (17
soorten) is bij de molen van Terlanen Opvallend is de invloed van de molens op de visfauna.
Enerzijds zorgen ze voor relatief betere milieucondities (zuurstof), waardoor deze plaatsen het
rijkst aan soorten zijn (Van Thuyne et al. 1998). Anderzijds merkt men het duidelijk barrièreeffect (v.g.l. molen Tombeek met molen Terlanen).
De Ij
Ijse heeft als enige beek over haar hele loop een visfauna. Voornamelijk het gedeelte tussen Overijse en Loonbeek is gediversifieerd. In dit gedeelte leven een klein tiental soorten,
met o.a. bittervoorn en beekforel. Voor beekforel was het tot voor enkele jaren de enige beek
van het studiegebied. Het is twijfelachtig of de soort er zich daadwerkelijk voortplant omdat
deze soort zeer hoge eisen stelt aan het voortplantingshabitat (hoge en constant zuurstofpeil,
kiezelbodem,…) (med. J. Coeck).
Opmerkelijk is de aanwezigheid van rivierdonderpad in de Nethen (Vandelannoote et al.
1998). Momenteel komt deze soort daar niet meer voor (med. B. Vercoutere). In het kader van
een beschermingsplan rond deze aandachtssoort (Seeuws 1999) werd recent haar voorkomen
in het Waals gedeelte van Dijlebekken onderzocht. Hier werden nog verschillende autochtone
relictpopulaties gevonden (med. B. Vercoutere)
De Voer bezit een zeer schaarse visfauna. In de Voer leven geen vissen meer stroomafwaarts
Vossem.
In de Molenbeek leeft binnen het studiegebied geen vis.
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Van de visfauna van de Woluwe, Maalbeek zijn geen gegevens binnen het studiegebied bekend. Wel is geweten dat de Woluwe te Zaventem slechts twee soorten bevat.

Een vaststelling is dat de meeste vissen gevonden werden in de hoofdbeken. De zijbeken zijn
weliswaar veel minder intensief onderzocht, maar deze bleken desgevallend dan meestal visdood. Het is nog onduidelijk of deze vaststelling kan veralgemeend worden. Analoge conclusies konden reeds gesteld worden op het vlak van waterkwaliteit en waterecotoop.
Sanering van zijbeken is zeer gewenst omdat zij voor een reeks soorten een zeer belangrijke
refugium- en voortplantingsfunctie kunnen vervullen.

2.3.3 Amfibieën en reptielen
De beschrijving die hierna volgt is grotendeels gebaseerd op de publicatie van (Goddeeris &
Bauwens 1996). De door hun gebruikte gegevens hebben weliswaar betrekking op het Dijleland, maar de bespreking ervan is grotendeels ook van toepassing op het studiegebied. Eerlijkshalve dient gezegd dat de auteurs ook in hun bijdrage reeds melding maken van een zekere extrapolatie naar hun studiegebied omdat van bepaalde delen zeer weinig gegevens bekend
zijn.
Indien bekend worden gegevens die de bespreking van Goodeeris en Bauwens aanvullen hier
opgenomen.
De gegevens zijn afkomstig van de HYLA-databank die beheerd wordt op het lnstituut voor
Natuurbehoud. Hierin zijn o.a. de gegevens opgenomen die verzameld werden door een groot
aantal natuurliefhebbers, al dan niet leden van de herpetologische werkgroep HYLA. Het
merendeel van de gegevens is van na 1985.
Een totaal van 15 soorten amfibieën en reptielen werden in het Dijleland aangetroffen. Van 2
soorten werd echter nooit voortplanting in het Dijleland vastgesteld, nl. van de boomkikker en
van de gladde slang. De rugstreeppad werd bovendien sedert meer dan een halve eeuw niet
meer waargenomen. Elf soorten behoren momenteel nog met zekerheid tot de herpetofauna
van het Dijleland en hiermee is de streek herpetologisch één van de rijkere gebieden in
Vlaanderen.
Voor de beschrijvingen van de soorten en meer bijzondere gegevens over hun verspreiding en
biologie wordt verwezen naar Bauwens & Claus (1996), de webstekken
www.instnat.be/soorten/ (actuele verspreiding) en www.ravon.nl/amf_rep (o.a. geluiden).

VUURSALAMANDER (SALAMANDRA SALAMANDRA)
De vuursalamander is in Vlaanderen een bewoner van oude loofbossen met veel bronbeekjes
in heuvelachtig gebied.
De vuursalamander is een zeldzame en bedreigde soort in Vlaanderen. Ze werd opgenomen in
de Rode Lijst (“kwetsbaar”).
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Het voorkomen van de vuursalamander is in Vlaanderen verbrokkeld en beperkt tot een zuidelijke band van het West-Vlaamse heuvelland tot de Voerstreek. Een grote aaneensluitende
concentratie bevindt zich in de Vlaamse Ardennen.
In het Dijleland werd de Vuursalamander enkel waargenomen in het Meerdaalwoud. Het werd
aangetoond dat het een zeer leefbare populatie betreft. Eigenaardig genoeg plant de vuursalamander zich in het Meerdaalwoud niet voor in bronbeekjes maar in koele bospoelen en ondergelopen karrensporen. Ondanks de erg zeldzame status van deze soort in Vlaanderen
(Bauwens & Claus 1996) en het bestaan van voorstellen tot maatregelen voor het behoud van
deze specifieke biotopen in het Meerdaalwoud (Van Beek 1992), werden in een vrij recent
verleden nog talrijke karrensporen vernield bij het verharden van enkele wandelwegen.
Voor deze soort werd een habitatfiche opgesteld (Peymen et al. 2000) (zie tekst in bijlage 29).
Op basis van deze fiche werd door middel van gisbewerkingen een potentiële habitatkaart
opgesteld. Het Kouterbos (Oud-Heverlee), Bois de Bilande (Overijse) en het Bos van Merode
(Kortenberg) werden als zeer geschikt aangeduid (zie figuur 69). Ook het Rodebos en het
Kapucijnenbos hebben potenties. Deze kaart diende als basis om barrières aan te geven (zie
figuur 70) (Peymen et al. 2000).

KAMSALAMANDER (TRITURUS CRISTATUS)
Deze soort lijkt specifieke vereisten te hebben voor zowel zijn land- als zijn waterbiotoop. Als
voortplantingsplaatsen gebruikt hij vrij diepe, kleine tot middelgrote permanente plassen met
(liefst koele) schuilmogelijkheden. Dikwijls liggen deze poelen in volle zon en zijn ze voedselrijk. In de omgeving van de poelen moeten wel rijke natuurlijke of halfnatuurlijke biotopen
aanwezig zijn als bossen, houtwallen, boomgaarden, enz...
In Vlaanderen is de kamsalamander de zeldzaamste van de vier soorten watersalamanders. De
kamsalamander komt sterk verbrokkeld over gans Vlaanderen voor.De soort werd opgenomen
in de Rode Lijst (“zeldzaam”). Ook is de bescherming van de soort van internationaal belang:
de soort is aangeduid in de Habitatrichtlijn (bijlage II) en in de conventie van Bern (bijlage
II).
In het Dijleland is de kamsalamander een zeer zeldzame soort, waarvan het voorkomen beperkt is tot één enkele plaats binnen het studiegebied (Bos van Marnix) en twee nabijgelegen
(Meerdaalwoud en Kapucijnenbos). De potenties van het Dijleland voor de kamsalamander
worden bevestigd door zijn vroegere verspreiding.

ALPENWATERSALAMANDER (TRITURUS ALPESTRIS)
De alpenwatersalamander behoort tot de algemene soorten in Vlaanderen en lijkt de minst
specifieke milieuvereisten te hebben onder de watersalamanders, zowel wat het land- als het
waterbiotoop betreft. Qua voortplantingsplaatsen worden zowel beschaduwde bospoelen gebruikt als weelderige zonbeschenen veedrinkpoelen.
De soort is in het gebied vrij algemeen. De ervaring leert dat de alpenwatersalamander hier
zeer vlug reageert op nieuw aangelegde tuinvijvers. De soort zou ongetwijfeld ook gunstig
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beïnvloed worden door het uitvoeren van een poelenplan (cfr poelenproject Regionaal Landschap Dijleland)..

VINPOOTSALAMANDER (TRITURUS HELVETICUS)
De vinpootsalamander is een soort van heide en bosrijke streken en zijn verspreiding in
Vlaanderen is hiervan een weerspiegeling. Voor de voortplantingswaters is hij minder kieskeurig en onder de watersalamanders vertoont hij de grootste tolerantie voor zuur water: in
vennen met een pH van 4-5 wordt hij nog aangetroffen.
De vinpootsalamander werd opgenomen in de Rode Lijst (“zeldzaam”).
De verspreiding van de vinpootsalamander in het Dijleland is aan bossen gebonden; in het
Meerdaalwoud is de soort duidelijk algemener dan de kleine watersalamander. Voorts is de
soort ook waargenomen in de Laanvallei en in de Dijlevallei (omgeving Florival).

KLEINE WATERSALAMANDER (TRITURUS VULGARIS)
De kleine watersalamander is in Vlaanderen algemeen en in vele streken de meest algemene
soort. Zonbeschenen poelen met een neutrale tot licht basische zuurtegraad genieten de voorkeur. Ook in het Dijleland lijkt de kleine watersalamander een algemene soort. Tuinvijvers
zonder vis worden hier zeer vlug bevolkt met de kleine watersalamander, soms nog tijdens het
jaar van de aanleg zelf.

VROEDMEESTERPAD (ALYTES OBSTETRICANS)
De vroedmeesterpad is een thermofiele soort, die bij ons voorkomt op warme zuidelijke hellingen in bosrijke streken. Wat betreft zijn voortplantingsbiotoop is de vroedmeesterpad niet
erg kieskeurig. Deze moet wel in de buurt van zijn zomerbiotoop liggen. Larven zijn ondermeer gevonden in speciale amfibiepoelen, bronpoelen, bospoelen, vijvers, ondiepe plassen en
betonnen drinkbakken.
Vervoort (1994) beschrijft de vereisten van deze soort meer in detail.
Het landbiotoop moet de padden voorzien van voedsel (insecten, weekdieren,..) en schuilplaatsen in de vorm van holen en spleten met een gunstig microklimaat: warm, vochtig en
vorstvrij. Vooral naar het zuiden gerichte hellingen met een open vegetatiestructuur komen
hiervoor in aanmerking. Tussen de verschillende delen van het landbiotoop mogen geen (natuurlijke) barrières liggen.
Het optimaal waterbiotoop heeft volgende kenmerken:
dicht bij geschikt landbiotoop gelegen (minder dan 25 m);
meerdere poelen in elkaars nabijheid (niet meer dan 250 m (± 10 poelen per km²);
de zonbeschenen oppervlakte moet relatief groter zijn dan de beschaduwde oppervlakte, maar beide zijn aanwezig;
langs de rand niet teveel bladverliezende bomen voorkomend;
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niet naast of in een akker gelegen zijn;
de poel is groter dan 25 m² (100-150 m² wordt aanbevolen; echter de soort komt ook
voor in drinkwaterbakken) en de diepte varieert tussen 1,2 m in het midden tot ± 10
cm aan de oevers;
zachtglooiende en kort begroeide oevers;
de aanwezigheid van water- en oeverplanten is wenselijk;
predatoren (vis b.v.) zijn niet gewenst;
de poel mag niet droogvallen en moet voldoende voedselrijk zijn;
vertrappeling van de poelbodem en de oevers is te vermijden;
het schonen gebeurt liefst in fasen en in de periode van eind september en midden
oktober; het materiaal blijft best enkele dagen liggen.

De vroedmeesterpad is in Vlaanderen een zeer zeldzame en bedreigde soort. De soort is opgenomen in de Habitatrichtlijn (bijlageIV), de conventie van Bern (bijlage II) en in de Rode
Lijst (“bedreigd”). In Vlaanderen is haar verspreiding beperkt tot een drietal populaties in het
Brabants heuvelland en een tweetal in het zuiden van Limburg. De laatste jaren werd een verdere achteruitgang vastgesteld (Vervoort 1994).
In het gebied komt van deze soort nog één geïsoleerde kwetsbare populatie voor op de grens
tussen Neerijse en Bertem. Tot 1992 werden sporadisch ook enkele mannetjes gehoord in het
Rodebos. In het bos van Marnix werden nog tot 1986 5 à 10 roepende mannetjes gehoord. Tot
eind jaren tachtig kwam de soort ook voor in het Kapucijnenbos.
Gebiedsgerichte maatregelen ten gunste van de Vroedmeesterpad in het Dijleland staan uitgewerkt in Vervoort (1994).
De omgeving van Tersaert en de Laanbroeken werden als prioritaire aandachtsgebieden geselecteerd.
Voor de populatie van Tersaert werd het ontbreken van zonnige plekjes als groot nadeel aanzien, hoewel de potentie er zeker is. Momenteel is er één warme helling meer westwaarts van
de populatie, maar de vraag is of deze gebruikt wordt en of dit voldoende is.
De vertrappeling van de poel wordt ook als ongunstig beschouwd. Oevervegetatie is er niet
zodat er hier een gebrek aan schuilmogelijkheid is.
Er is ook een tekort aan poelen. Enkele jaren geleden werd een nieuwe poel meer ten
zuidwesten gegraven. In deze poel zijn in 2002 vroedmeesterpadden gehoord (med. B.
Vercoutere). Dit doet vermoeden dat ook het waterbiotoop een bepalende factor is in
uitbreiding van de populatie.
Het belang van de hoeve is onduidelijk (mogelijk winterverblijf). De kans bestaat dat ook
deze hoeve van essentieel belang is voor de populatie (Vervoort 1994).
De populatie van de Laanbroeken is vermoedelijk verdwenen door de kwalitatieve achteruitgang van het water- en landbiotoop. De bronpoel waar de soort zich waarschijnlijk in voortplantte, is te sterk overschaduwd geworden. Door bladval is de bodem ook sterk gereduceerd.
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De oevers zijn er steil. De nabijgelegen vijvers krijgen meer zon, hebben tegenwoordig zachte
oevers, maar hebben een grote vispopulatie.
Het landbiotoop kampt vooral met het probleem dat het aan het dichtgroeien is.

GEWONE PAD (BUFO BUFO)
In Vlaanderen behoort de gewone pad tot de algemene soorten en ze is zeker niet bedreigd.
Deze pad herneemt haar activiteit vroeg in het voorjaar om vrijwel onmiddellijk naar vijvers
en poelen te trekken, soms over meerdere kilometers. Het is tijdens deze tocht dat er zoveel
verkeersslachtoffers vallen en waarvoor paddenoverzetacties worden georganiseerd. Na de
voortplanting herneemt de gewone pad haar landleven: ze komt in een ganse waaier van biotopen voor, van natuurbos tot in gewone tuinen. Ook in het Dijleland is deze pad een gewone
verschijning.

RUGSTREEPPAD (BUFO CALAMITA)
De rugstreeppad staat bekend als superpionier en duikt regelmatig op op pas ontstane plassen
in open, warme, zandige terreinen.
Voor deze soort werd een habitatfiche opgesteld (Peymen et al. 2000) (zie tekst in bijlage 30).
In Vlaanderen is de rugstreeppad een zeldzame soort en werd als dusdanig opgenomen in de
Rode Lijst. Zij geniet ook op Europees vlak bescherming via de Habitatrichtlijn (bijlage IV)
en de conventie van Bern (bijlage II).
De soort heeft in Vlaanderen een verbrokkelde verspreiding op de zandbodems van de kustduinen, de Kempen en het Waasland; over de rest van Vlaanderen, ook in Vlaams Brabant,
komt de soort nog voor in enkele geïsoleerde, niet verruigde biotopen. Gezien de afhankelijkheid van nieuwe, geaccidenteerde gebieden, moet versnippering van het landschap door barrières zeer negatief werken op de evolutie van de rugstreeppad in Vlaanderen.
Voor het Dijleland zijn er geen recente gegevens bekend. De vroegere aanwezigheid van de
rugstreeppad in het Dijleland staat nochtans vast. In de verzamelingen van het K.B.I.N. zijn
meerdere adulten bewaard afkomstig van Heverlee (periode 1918 - 1939)
De dichtstbijzijnde actuele populatie bevindt zich in Boutersem.

BOOMKIKKER (HYLA ARBOREA)
De boomkikker zoekt voor haar voortplanting stilstaande wateren op met een rijke vegetatie
en veel zon. Verder zitten ze voornamelijk in op het zuiden gerichte houtwallen en bosranden
met veel braamstruiken.
De boomkikker behoort tot de meest bedreigde diersoorten in Vlaanderen. Ze werd opgenomen in de Rode Lijst (“met uitsterven bedreigd”). Tevens is de soort ook beschermd op Europees vlak via de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de conventie van Bern (bijlage II).
In Vlaanderen resten nog slechts vijf populaties: één in West-Vlaanderen en vier in Limburg.
Wat het Dijleland betreft, is er maar één vondst van de boomkikker bekend, gedaan rond 1970
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bij de vogelobservatiehut aan het Groot Broek te St-Agatha-Rode. Vermoedelijk betrof dit een
uitgezet exemplaar.

BRUINE KIKKER (RANA TEMPORARIA)
De bruine kikker wordt aangetroffen in een zeer brede waaier van vochtige biotopen zoals
vochtige bossen en grasland. Als voortplantingsplassen worden allerlei waters gebruikt van
grote vijvers tot kleine bospoelen of overstroomde weiden. De eieren worden wel afgezet op
de ondiepe plaatsen aan de oever.
Deze soort komt vrijwel overal voor in Vlaanderen. Ook in het studiegebied is de bruine kikker gelukkig nog een gewone verschijning.

GROENE KIKKER-COMPLEX (RANA ESCULENTA-SYNKLEPTON)
Groene kikkers zijn echte waterkikkers, die in een grote verscheidenheid van permanents waters worden aangetroffen, gaande van grote visvijvers tot kleine poelen. Een voorwaarde voor
deze warmteminnende soort is dat deze waters zonbeschenen zijn.
Groene kikkers komen wijdverspreid in Vlaanderen voor, maar in sommige streken ontbreken
ze of zijn ze zeldzaam. In het gebied komen ze vrij algemeen voor in de visvijvers.

HAZELWORM (ANGUIS FRAGILIS)
In onze streken vertoont de hazelworm een voorkeur voor beboste gebieden. Noodzakelijk
zijn een rijke plantengroei met voldoende vochtigheid en de mogelijkheid tot opwarmen op
open plaatsen of onder zonbeschenen stenen.
Voor deze soort werd een habitatfiche opgesteld (Peymen et al. 2000) (zie tekst in bijlage 31).
In Vlaanderen is de soort zeldzaam en werd ze als dusdanig opgenomen in de Rode Lijst.
Ze heeft een sterk verbrokkelde verspreiding. Door zijn discrete levenswijze wordt hij dikwijls over het hoofd gezien. De aanwezigheid van de hazelworm in het Dijleland is
voornamelijk bosgebonden, met concentraties in het Meerdaalwoud en het Rodebos. De soort
lijkt er zich goed te handhaven: zeven uurhokken zijn ingekleurd.
In de omgeving van het Leuvense komt de soort ook talrijk voor in sommige tuinen (med. P.
Oosterlynck).
Van het westelijk deel van het studiegebied zijn geen waarnemingen bekend.
Uit de potentiële habitatkaart (Peymen et al. 2000) wordt de bosvoorkeur geconcretiseerd (zie
figuur 71). Deze kaart diende als basis om barrières aan te geven (zie figuur 72). Voor deze
soort liggen over heel het studiegebied verspreid zeer geschikte gebieden.
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LEVENDBARENDE HAGEDIS (LACERTA VIVIPARA)
De levendbarende hagedis is een soort van heide en duinen en open plaatsen in het bos. In
feite komen vele biotopen in aanmerking als er maar voldoende afwisseling is van een dichte
begroeiing met kruiden, struiken en bomen, en open plaatsen waar de zon volop toegang
krijgt. Zo kunnen spoorwegbermen ook ideaal zijn.
Voor deze soort werd een habitatfiche opgesteld (Peymen et al. 2000) (zie tekst in bijlage 32).
De levendbarende hagedis is in Vlaanderen een zeldzame soort en werd als dusdanig opgenomen in de Rode Lijst. Ze heeft een verbrokkelde verspreiding in Vlaanderen. In het Dijleland is de verspreiding van de levendbarende hagedis vooral geconcentreerd in en rond het
Meerdaalwoud en het Rodebos, op open plaatsen en paden met heidevegetatie. Ze komt tevens voor in het Bertembos-Grevenboscomplex. Occasioneel wordt de soort ook waargenomen in de Dijlevallei (Doode Bemde)
De soort moet vroeger een veel grotere verspreiding gekend hebben in het Dijleland, vooral
naar het westen en het noorden toe. Beheersmaatregelen voor de specifieke biotoop in het
Meerdaalwoud staan uitgewerkt in (Van Beek 1992).

GLADDE SLANG (CORONELIA AUSTRIACA)
De gladde slang is bij ons een soort van droge, zonnige terreinen zoals droge heide, bosranden
en spoorwegbermen. Afwisseling met koelere begroeide plaatsen is noodzakelijk.
Voor deze soort werd een habitatfiche opgesteld (Peymen et al. 2000) (zie tekst in bijlage 33).
De gladde slang is in Vlaanderen een zeer zeldzame en bedreigde soort. De soort is opgenomen in de Habitatrichtlijn (bijlageIV), de conventie van Bern (bijlage II) en in de Rode Lijst
(“kwetsbaar”).
De verspreiding van de gladde slang in Vlaanderen beperkt zich tot een smalle band, vanaf de
Noorderkempen in de provincie Antwerpen, lopend over het Kempisch plateau tot tegen de
Maas in Limburg. Daarnaast zijn er ook enkele losse waarnemingen in Vlaams Brabant. In het
Dijleland werd de gladde slang slechts éénmaal waargenomen, en wel in 1979 op een kapvlakte in Meerdaalwoud. Intens onderzoek kon later het voorkomen van gladde slang in het
Meerdaalwoud niet bevestigen.
De habitatkaart gaf nergens in het studiegebied een momenteel potentieel geschikt gebied aan.
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2.3.4 Vogels
BROEDVOGELS
Twee bijdragen hebben de basis gevormd van deze bespreking: “Verslag inventarisatiejaar
2000” (Fluyt 2001) en “Broedvogels in de Doode Bemde” (Van Elegem & Anselin 2001).
Fluyt (2001) bespreekt de resultaten van de broedvogelkartering van vier 25 km²-hokken binnen het studiegebied. Deze inventarisatieronde omvatte grotendeels de plateaugebieden en de
valleien van de Voer, Ijse en Laan. Van Elegem & Anselin (2001) bestudeerden in 1999 intensief een gebied van 200 ha in de Dijlevallei (tussen Doode Bemde en Groot Broek te SintAgatha-Rode). Waar relevant worden beide besprekingen aangevuld met de meest recente
resultaten van de broedvogelatlas (in opmaak) en met niet gepubliceerde waarnemingen van
de inventariseerders.
Het studiegebied telt in totaal 114 soorten broedvogels, met inbegrip van de ‘exoten’ (zie
tabel 34 in bijlage). (Hens 2001) maakt daarenboven melding van bruine kiekendief, kleine
plevier, roodborsttapuit en bonte vliegenvanger als (occasionele) broedvogel en van voormalige broedgevallen van woudaap (Dijlevallei), kwartelkoning (Dijlevallei), nachtzwaluw
(Margijsbos), cetti’s zanger (Dijlevallei) en klapekster (Dijlevallei). Grauwe kiekendief is
broedverdacht.
Het aantal soorten per deelgebied ligt benaderend tussen 60 en 85.
De Dijlevallei is het soortenrijkst met 75 % van de soorten.
De plateaugebieden zijn gemiddeld genomen soortenrijker dan de valleigebieden.
Het studiegebied telt in totaal 27 rodelijstsoorten als broedvogel, waarvan 11 in de categorie
“achteruitgaand” (zie tabel 35).
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Tabel 35:

Voorkomende broedvogels van de Rode Lijst (Devos & Anselin In voorbereiding) binnen de deelgebieden

grauwe klauwier

1

zomertaling

1

ZS

geelgors

2

ZS

grauwe gors

2

oeverzwaluw

2

porseleinhoen

2

ZS

rietzanger

2

ZS

ZS

S

VS

VA

ZS

ZS
VA

Jezus-Eik

Ottenburg

Maleizen

VS

3

ZS

ijsvogel

3

S

kerkuil

3

kwartel

3

nachtegaal

3

patrijs

3

sprinkhaanzanger

3

VS

wielewaal

3

S

boerenzwaluw

A

O

boompieper

A

dodaars

A

graspieper

A

huismus

A

huiszwaluw

A

rietgors

A

VS

ringmus

A

ZS

O

O

O

O

spreeuw

A

VA O

O

O

veldleeuwerik

A

zomertortel

A

S

S

ZS

ZS

ZS?

S

S

ZS

ZS?

A

ZS

geoorde fuut
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Duisburg

ZS

gekraagde roodstaart 3

aantal soorten

Moorsel

Vaalbeek

Maalbeekvallei

Molenbeekvallei

Voervallei

Laanvallei

Ijsevallei

Rode Lijst

Dijlevallei

Rode Lijst: 1 = met uitsterven bedreigd, 2 = bedreigd, 3 = kwetsbaar, A = achteruitgaand
Verspreiding:
Valleien (excl. Dijlevallei): ZS = 1 tot 2 bp (=broedparen), S = 2 tot 5 bp, VS = 5 tot 20 bp, VA
= 20 tot 50 bp, A = meer dan 50 bp, O : aantal broedparen onbekend
Plateaus en Dijlevallei: ZS = 1 tot 5 bp, S = 5 tot 20 bp, VS = 20 tot 50 bp, VA = 50 tot 200 bp,
A = meer dan 200 bp, O : aantal broedparen niet bekend

ZS? ZS?
ZS?

ZS? ZS

ZS

ZS

VS

?

ZS-S
S

ZS
S
ZS

ZS

ZS?

ZS
O

O

VS

ZS?
O

O

ZS
O

O

O

ZS
O

O

O

O

ZS
S

ZS

ZS

ZS
ZS?

O

O

O
ZS

S
15

O

S

ZS

ZS

ZS

O

O

O

O

O

O

S?

VA VA

S

S

S

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

VS

VS

VS

VA VA

VA S

S

12

8

O
ZS?

ZS
8

9

O

7

ZS
9

9

8

ZS

ZS

15

15

13
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Het belang van de plateaugebieden komt duidelijk tot uiting. Het zijn met name structuurrijke, open tot halfopen akker- of graslandgebieden die relatief het hoogste aantal bedreigde
soorten herbergen. Hun voorkomen is te danken aan de aanwezigheid van kleinere elementen
(overhoekjes, houtkanten, holle wegen, taluds).
Voor de jaarvogels (b.v. grauwe gors) is ook een voldoend aanbod aan voedsel in de winter
van groot belang.
In de valleien zijn het vooral moerassen en vegetatierijk permanente wateren die een grote
betekenis hebben.

Wordt een overzicht gegeven van de soorten die opgenomen werden in de bijlage I van de
Europese richtlijn (zie tabel 36), dan krijgt men een ander beeld. Op Europese schaal neemt
immers het belang van goed ontwikkelde loofbossen toe en van structuurrijke agrarische gebieden af. Vogels van moerassen en vegetatierijk permanente wateren zijn ook in Europese
context bedreigd.
Tabel 36:

Voorkomende broedvogels opgenomen in bijlage I van de Vogelrichtlijn binnen
de deelgebieden

Valleien (excl. Dijlevallei): ZS = 1 tot 2 bp (=broedparen), S = 2 tot 5 bp, VS = 5 tot 20 bp, VA
= 20 tot 50 bp, A = meer dan 50 bp, O : aantal broedparen onbekend

blauwborst

S

geoorde fuut

ZS

grauwe klauwier
ijsvogel

ZS
S

S

S

ZS

ZS

ZS

ZS

middelste bonte specht
porseleinhoen

ZS
ZS

wespendief
zwarte specht
aantal soorten
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Jezus-Eik

Ottenburg

Maleizen

Duisburg

Moorsel

Vaalbeek

Maalbeekvallei

Molenbeekvallei

Voervallei

Laanvallei

Ijsevallei

Dijlevallei

Plateaus en Dijlevallei: ZS = 1 tot 5 bp, S = 5 tot 20 bp, VS = 20 tot 50 bp, VA = 50 tot 200 bp,
A = meer dan 200 bp, O : aantal broedparen niet bekend

ZS
4

1

1

1

2

1

1

ZS

ZS

ZS

ZS

ZS

ZS

ZS

ZS

3

2

2

1

2
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GASTEN (DOORTREKKERS, WINTER- EN ZOMERGASTEN)
De Dijlevallei is welbekend als een belangrijk vogeltrek- en overwinteringsgebied vooral voor
watervogels. Dit is hoofdzakelijk te danken aan een gunstige N-Z oriëntatie en aan de regelmatige spreiding van geschikte rust- en foerageergebieden.
Hens (2001) geeft een actueel en volledig overzicht van de waargenomen soorten, de frequentie en de periode waarbinnen ze gezien worden.
Het belang van het gebied voor soorten opgenomen in bijlage I van de Vogelrichtlijn is af te
leiden uit tabel 37.
Tabel 37 : Voorkomen van niet-broedvogels opgenomen in Vogelrichtlijn (Hens, 2001)
bruine kiekendief

Circus aeruginosus

Occasionele broedvogel, Regelmatige doortrekker

kwartelkoning

Crex crex

Voormalige broedvogel, Toevallige gast

woudaapje

Ixobrychus minutus

Voormalige broedvogel

slechtvalk

Falco peregrinus

Regelmatige gast

blauwe kiekendief Circus cyaneus

Regelmatige wintergast

nonnetje

Mergellus albellus

Regelmatige wintergast

roerdomp

Botaurus stellaris

Regelmatige wintergast

boomleeuwerik

Lullula arborea

Regelmatige doortrekker

bosruiter

Tringa glareola

Regelmatige doortrekker

duinpieper

Anthus campestris

Regelmatige doortrekker

goudplevier

Pluvialis apricaria

Regelmatige doortrekker

grauwe kiekendief Circus pygargus

Regelmatige doortrekker

grote zilverreiger

Egretta alba

Regelmatige doortrekker

kemphaan

Philomachus pugnax

Regelmatige doortrekker

kleine zilverreiger Egretta garzetta

Regelmatige doortrekker

kluut

Recurvirostra avocetta

Regelmatige doortrekker

kraanvogel

Grus grus

Regelmatige doortrekker

ooievaar

Ciconia ciconia

Regelmatige doortrekker

ortolaan

Emberiza hortulana

Regelmatige doortrekker

rode wouw

Milvus milvus

Regelmatige doortrekker

smelleken

Falco columbarius

Regelmatige doortrekker

visarend

Pandion haliaetus

Regelmatige doortrekker

visdief

Sterna hirundo

Regelmatige doortrekker
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zwarte ooievaar

Ciconia nigra

Regelmatige doortrekker

zwarte stern

Chlidonias niger

Regelmatige doortrekker

zwarte wouw

Milvus migrans

Regelmatige doortrekker

kleine zwaan

Cygnus columbianus

Onregelmatige wintergast

wilde zwaan

Cygnus cygnus

Onregelmatige wintergast

witoogeend

Aythya nyroca

Onregelmatige wintergast

zeearend

Haliaeetus albicilla

Onregelmatige wintergast

zwartkopmeeuw

Larus melanocephalus

Onregelmatige wintergast

kwak

Nycticorax nycticorax

Onregelmatige doortrekker

nachtzwaluw

Caprimulgus europaeus Onregelmatige doortrekker, voormalige broedvogel

purperreiger

Ardea purpurea

Onregelmatige doortrekker

dwergstern

Sterna albifrons

Toevallige gast

grauwe franjepoot Phalaropus lobatus

Toevallige gast

grote stern

Sterna sandvicensis

Toevallige gast

kuifduiker

Podiceps auritus

Toevallige gast

lepelaar

Platalea leucorodia

Toevallige gast

morinelplevier

Charadrius morinellus

Toevallige gast

noordse stern

Sterna paradisaea

Toevallige gast

parelduiker

Gavia arctica

Toevallige gast

poelsnip

Gallinago media

Toevallige gast

roodkeelduiker

Gavia stellata

Toevallige gast

rosse grutto

Limosa lapponica

Toevallige gast

steltkluut

Himantopus himantopus Toevallige gast

velduil

Asio flameus

Toevallige gast

Hoewel de Dijlevallei binnen het studiegebied het belangrijkst is voor doortrek en overwintering van vogels, is dit geen exclusiviteit. De plateaugebieden hebben een belangrijke functie
voor de overwintering van blauwe kiekendief en als doortrekgebied voor goudplevier, duinpieper, smelleken en boomleeuwerik.

2.3.5 Ongewervelden
De bespreking van de ongewervelden is hoofdzakelijk gebaseerd op het Jaarbulletin 1996 van
de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud dat volledig in teken stond van de natuur in
hun werkingsgebied.
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SLAKKEN
In het Dijleland werden in de periode 1987 tot 1995 door verschillende onderzoekers in totaal
41 soorten landslakken waargenomen (Vercoutere 1996): zie tabel 38.

Tabel 38: Waargenomen soorten landslakken in de periode 1987-1995 (Vercoutere,1996)
Biotoop
Geribde naaldslak

Bronbossen

Plompe dwergslak

Moerassen

Slanke dwergslak

Moerassen

Langwerpige barnsteenslak

Moerassen

Gewone barnsteenslak

Moerassen

Slanke barnsteenslak

Moerassen

Glanzende agaathoorn

Ruderaal

Tandloze korfslak

Moerassen

Dikke korfslak

Moerassen

Gestreepte korfslak

Bronbossen

Dwergkorfslak

Droog grasland en holle wegen

Zeggekorfslak

Moerassen

Mostonnetje

Droog grasland en holle wegen

Vaatjesslak

Droog grasland en holle wegen

Geribde jachthoornslak
Scheve jachthoornslak
Fraaie jachthoornslak
Stekelslakje

Bronbossen

Donkere torenslak

Droog grasland en holle wegen

Speldenknopje

Ruderaal

Boerenknoopje

Ruderaal

Gewone glasslak
Gewone kristalslak

Moerassen

Kleine kristalslak

Droog grasland en holle wegen

Ammonshorentje

Moerassen

Kleine glansslak

Bronbossen

Bruine glansslak
Kelderglansslak

Droge bossen

Lookslakje

Droge bossen
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Donkere glansslak

Moerassen

Tolslakje

Moerassen

Blindslakje

Droog grasland en holle wegen

Gekielde regenslak

Bronbossen

Vale regenslak

Bronbossen

Grote regenslak

Broekbossen

Bosloofslak

Bronbossen

Behaarde slak

Ruderaal

Witgerande tuinslak

Ruderaal

Gewone tuinslak

Ruderaal

Segrijnslak

Ruderaal

Wijngaardslak

Ruderaal

Uit deze tabel blijkt dat slakkenrijkdom in het Dijleland te verwachten is in: ruderale milieus,
droge graslanden, holle wegen, droge bossen, moerassen en bronbossen.
Elk van deze milieus heeft zo zijn typische soorten. Van bijzonder belang zijn verschillende
soorten van droge graslanden en moerassen.
In het studiegebied komen enkele soorten slakken voor die eerder verwacht worden op de
kalkhellingen in het zuiden van het land. Zo leeft de kleine kristalslak niet alleen in mesofiele
kalkgraslanden, maar is ze ook typisch voor holle wegen. Soorten van dergelijke milieus zijn
sterk in aantal achteruitgegaan. (Kickx 1830)vermeldt dat het mostonnetje algemeen is in
Brabant. Vandaag de dag zijn er slechts enkele geïsoleerde holle wegen waar deze slak overleeft. Eén van de hoofdreden van het verdwijnen van deze groep slakken is de doorgedreven
verkavelingen en bebouwing langsheen wegen en in de velden.
Het interessantste type moeras voor slakken is het type met een goed ontwikkelde zeggenvegetatie. De zeggenmoerassen herbergen de interessantste slakkensoorten van de streek zoals
de zeggekorfslak en de dikke korfslak. De eerste is in West-Europa bedreigd door de toenemende verdroging van vele moerassen en beide zijn ze kenmerkend voor kalkmoerassen. De
dikke korfslak kwam uitsluitend in zeggenvelden voor die periodiek gemaaid worden. De
zeggekorfslak heeft het zelfde biotoop als de vorige maar komt ook voor in open populierenbossen of elzenbroekbossen. Blijkbaar hebben beide soorten geen last van één of andere beheersvorm (begrazen, niets doen, maaien (van twee maal per jaar tot om de 4 jaar)). Deze
soort komt voor zowel in de Dijle- als in de Laanvallei.
Voor de bronniveaus is één slak karakteristiek: de geribde naaldslak en komt talrijk voor in de
bronbossen van de streek. In België is de verspreiding beperkt tot analoge bossen rond Brussel en enkele plaatsen in de kalkstreek.

LIBELLEN
Van het Dijleland zijn 21 soorten libellen bekend (zie tabel 39). Een heel bijzondere soort is
de bronlibel (Cordulegaster boltonii). Deze soort is strikt gebonden aan bronmilieus. Ze
komt in het studiegebied voor in het Rodebos. Daarbuiten is ze in Vlaanderen alleen bekend
van het Meerdaalwoud, Mol-Postel en van de Vlaamse ardennen (Blockx 1996).

130

Instituut voor Natuurbehoud

Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

Verder werden in het verleden nog occasionele waarnemingen gedaan van beekoeverlibel
(Orthethrum coerulescens), zwarte heidelibel (Sympetrum danae) en zwervende dieren uit de
Kempen: venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia) en bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum).

Leefdaal

Tombeek

Margijsbos

Rodebos

Florival

Meerdaalwoud

Sint-Agatha-Rode, “Groot Broek”

Zoete Water

Neerijse “Langerode”

Oud-Heverlee

Doode-Bemde

Tabel 39: Waargenomen soorten libellen in het Dijleland (Blockx 1996)

Weidebeekjuffer
Gewone pantserjuffer
Houtpantserjuffer
Breedscheenjuffer
Lantaarntje
Vuurjuffer
Watersnuffel
Azuurwaterjuffer
Grote roodoogjuffer
Kleine roodoogjuffer
Blauwe glazenmaker
Paardenbijter
Keizerlibel
Gewone bronlibel
Smaragdlibel
Platbuik
Viervlek
Gewone oeverlibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Steenrode.heidelibel
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VLINDERS
Sinds 1990 werden in het Dijleland in totaal 31 soorten dagvlinders waargenomen (zie tabel
40).
Tabel 40: Waargenomen vlindersoorten in het Dijleland (Verboven 1996)
Familie

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Hesperiidae

Zwartsprietdikkopje

Thymelicus lineola

Geelsprietdikkopje

Thymelicus sylvestris

Groot dikkopje

Ochlodes venata

Koninginnepage

Papitio machaon

Oranjetipje

Anthocharis cardamines

Groot koolwitje

Pieris brassicae

Klein koolwitje

Pieris rapae

Klein geaderd witje

Pieris napi

Oranje luzernevlinder

Colias crocea

Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni

Sleedoornpage

Thecta betulae

Eikepage

Quercusia quercus

Iepenpage

Satyrium w-album

Kleine vuurvlinder

Lycaena phiaeas

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

Bruin blauwtje

Aricia agestis

lcarusblauwtje

Polyommatus icarus

Grote weerschijnvlinder

Apatura iris

Kleine ijsvogelvlinder

Limenitis camilla

Dagpauwoog

lnachis io

Distelvlinder

Cynthia cardui

Atalanta

Vanessa atalanta

Kleine vos

Aglais urticae

Gehakkelde aurelia

Polygonia c-album

Landkaartje

Araschnia levana

Papilionidae
Pieridae

Lycaenidae

Nymphalidae
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Kleine parelmoervlinder

Issoria lathonia

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

Koevinkje

Aphantopus hyperanthus

Hooibeestje

Coenonympha pamphilus

Bont zandoogje

Pararge aegeria

Argusvlinder

Lasiomata megera

Drie van de bovenstaande soorten (atalanta, distelvlinder en oranje luzernevlinder) zijn trekvlinders. Een vierde trekvlinder, de gele luzernevlinder, werd sinds 1990 niet meer waargenomen maar komt ook regelmatig voor in Vlaanderen.
Ook de kleine parelmoervlinder is een dwaalgast.
De koninginnepage heeft een behoorlijke populatie in de regio, hoewel de aantallen van jaar
tot jaar sterk kunnen verschillen.
De bijzondere vlindersoorten van het gebied behoren alle tot de bewoners van bos en bosrand:
kleine ijsvogelvlinder, sleedoornpage, eikenpage, iepenpage en grote weerschijnvlinder.
Meer algemene bewoners van dit biotoop zijn het boomblauwtje en het bont zandoogje.
De kleine ijsvogelvlinder is een kieskeurige gast die strikt gebonden is aan de overgang van
bos, via struweel naar kortere, bloemrijke vegetaties: bosranden, bospaden en bosweiden. De
soort komt vooral voor in het Meerdaalwoud.
Van de verspreiding en de zeldzaamheid van de verborgen levende sleedoornpage is de laatste
jaren door gericht onderzoek relatief meer geweten. De mannetjes houden zich vaak op in de
kruinen van alleenstaande bomen, terwijl de vrouwtjes zich meestal schuil houden in dichte
(sleedoorn-)struwelen. Hoge dichtheden van eitjes werden gevonden in Koeheide (bron: Natuurpunt).
Ook de eikenpage heeft een verborgen leefwijze in de toppen van grote eiken. Enkel bij zeer
droog en warm weer komen ze naar beneden om te drinken. De eikenpage is beslist veel algemener dan voorgaande soort. De soort werd vastgesteld in het Kouterbos en aan het park
van Neerijse.
De iepenpage, een soort van open struweel tot (parkachtig) bos met iep, werd waargenomen
in de omgeving van de Doode Bemde.
De grote weerschijnvlinder is in Vlaanderen een zeer zeldzame soort. Hij is vooral te vinden
in open plekken en langs randen van vochtige loofbossen of gemengde bossen waar boswilgen en grauwe wilgen groeien. Ten zuiden van Leuven komen twee gescheiden populaties
voor.

SPRINKHANEN
Bijzonder te vermelden is de greppelsprinkhaan (Metrioptera roeselii). Dit is een zeldzame
sabelsprinkhaan van vochtige ruigten waarvan de Molenbeekvallei (van Kortenberg tot Kampenhout) één van de belangrijkste kernpopulaties van Vlaanderen is. De soort is tot op heden
in het studiegebied niet zuidelijker dan de Molenbeekvallei waargenomen. Dit kan wel verwacht worden, omdat er aanwijzingen zijn dat het zijn areaal aan het uitbreiden is.
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3 AFBAKENING EN ECOLOGISCHE KARAKTERISERING VAN
DEELGEBIEDEN

3.1 GEVOLGDE WERKWIJZE EN INDELING
De omvang van het studiegebied maakt dat een opdeling in landschapsecologische entiteiten
wenselijk is. In de bovenstaande beschrijving kwam meermaals de differentiatie tussen valleigebieden enerzijds en plateaugebieden anderzijds tot uiting. Dit landschapsecologisch kenmerk werd als basis gebruikt voor de indeling van het studiegebied.
De grens tussen alluvium en colluvium werd hierbij als grens genomen tussen beide typen van
gebieden.Dit maakt dat de valleideelgebieden uitsluitend alluviale bodems bevatten.
Deze afbakening werd vergeleken met de regionale infiltratie-kwelkaart voor Demer, Dijle en
Nete. Hieruit bleek dat nagenoeg alle plaatsen met regionale kwel binnen de valleigrenzen
gesitueerd zijn.
Ook kan men een duidelijk onderscheid maken op het gebied van aard en dichtheden van
kleine landschapselementen en op het gebied van reliëf.
Indien men enkel deze werkwijze toepast, geeft dit aanleiding tot volgende 14 deelgebieden:
Infiltratiegebied Molenbeekvallei
Molenbeekvallei
Plateau van Moorsel (Interfluvium Molenbeek – Voer)
Infiltratiegebied Woluwevallei
Woluwevallei
Voervallei
Plateau van Duisburg (Interfluvium Voer –IJse)
IJsevallei
Plateau van Maleizen (Interfluvium IJse – Laan)
Laanvallei
Plateau van Ottenburg (Interfluvium Laan – Dijle)
Dijlevallei
Vaalbeekvallei
Infiltratiegebied Vaalbeek
Deelgebieden 1 en 2 werden tot één deelgebied Molenbeekvallei gegroepeerd, omdat het gebied dichter aansluit bij Laag-België.
De deelgebieden Vaalbeek en Woluwevallei zijn bij deze indeling relatief veel kleiner in oppervlakte dan de andere deelgebieden. Om deze reden werden ze gegroepeerd met hun infiltratiegebieden.
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Het deelgebied “Woluwevallei” werd hernoemd tot “Maalbeekvallei”, omdat de Maalbeek
binnen het studiegebied veel sterker aanwezig is.
Het deelgebied “Voervallei” werd uitgebreid over heel het Park van Tervuren, omdat het park
meer affiniteit bezit met dit deelgebied dan met de plateaus van Duisburg en Moorsel.
Binnen deze deelgebieden werd een onderscheid gemaakt naar de graad van versnippering en
het aandeel open ruimte. Er werd in deze studie voor deze benadering gekozen i.p.v dit te
beschouwen als een knelpunt binnen een deelgebied, omdat het knelpunt van bovenlokale
aard is.
Deze differentiatie leidde tot het afsplitsen van het Plateau Jezus-Eik van het Plateau van
Duisburg en een grensaanpassing tussen het Plateau van Moorsel en de Maalbeekvallei.
Dit resulteerde in volgende 12 deelgebieden en wordt voorgesteld in figuur 73:
Molenbeekvallei
Plateau van Moorsel (Interfluvium Molenbeek – Voer)
Maalbeekvallei
Voervallei
Plateau van Duisburg (Interfluvium Voer –IJse)
Plateau Jezus-Eik
IJsevallei
Plateau van Maleizen (Interfluvium IJse – Laan)
Laanvallei
Plateau van Ottenburg (Interfluvium Laan – Dijle)
Dijlevallei
Vaalbeekvallei
Een verdere afbakening is mogelijk, b.v. op basis van landschaps- en op biotoopkenmerken.
Hiervan werd echter afgezien omwille van de praktische bruikbaarheid van de indeling.
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3.2 ECOLOGISCHE KARAKTERISATIE DEELGEBIEDEN
3.2.1 Molenbeekvallei
TOPOGRAFIE EN RELIËF
Het relatief kleine gebied (410 ha) ligt in het overgangsgebied van het leemplateau (behorend
tot Midden-België) en de zandleemstreek (Laag-België).

GEOLOGIE
Geologisch dagzoomt Brusseliaan en Lediaan in de vallei en op de hogere delen Diestiaan.

(GEO-)HYDROLOGIE
In het Brusseliaan binnen het studiegebied staat het water onder druk. De plaatsen waar deze
laag dagzoomt zijn potentiële kwelgebieden. Berekeningen van De Smedt et al. (2001) geven
aan dat de grondwaterstromen van regionale aard zijn en dat de kwel matig tot zeer intensief
kan zijn.

ECOLOGIE BEKEN
De beek is van 2de categorie en kent een gering verval.
Plaatselijk overstroomt ze (bijna) jaarlijks.
Haar kwaliteit is matig doordat nog niet alle lozingspunten gecollecteerd worden.
De structuur van de beek is matig. Ze werd over een grote lengte rechtgetrokken en beschoeid. De bronzone en het traject in het centrum is ingebuisd.
De Molenbeek heeft in dit deelgebied verschillende zijbeekjes. Ze hebben een slechte structuur (rechtgetrokken) en hebben deels ook een drainerende functie.

BODEM
Het deelgebied heeft een grote variatie aan bodemtypes.
In de vallei zijn het eerder zware leem en ook kleibodems. De bodems zijn er gleyig tot zeer
sterk gleyig. Plaatselijk is veenvorming mogelijk.
Vooral de noordelijke flanken zijn zandiger. In verhouding met de andere deelgebieden, uitgezonderd “Vaalbeekvallei”, zijn er meer zandleem- en lemig zandbodems.

LANDSCHAP
Het landschapsbeeld is vrij typerend voor de valleien in de zandleemstreek tussen Brussel en
Leuven: de alluviale vallei is bosrijk, de flanken (onder kwelinvloed) kennen een kleinschalig
agrarisch grondgebruik met het accent op grasland, dat hogerop hoofdzakelijk overgaat in
akkerbouw. Op deze hogere gronden situeert zich ook bewoning onder de vorm van lintbebouwing.
Ten zuiden van de woonkern van Kortenberg ligt een bosrijke Diestiaanheuvel.
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VEGETATIES
Het gebied heeft zeer waardevolle vegetaties.
De alluviale bossen zijn opgebouwd uit zeer rijk ‘Subatlantisch’ Eiken-Haagbeukenbos met
o.m. eenbes, keverorchis, heelkruid en zwartblauwe rapunzel en uit ‘kalkrijk’ elzenbroek met
bittere veldkers, moesdistel, grote boterbloem. Er ligt een trilveen (erkend natuurreservaat
“Rotte gaten”) met grote boterbloem en holpijp.
De drogere bossen zijn vooral Gierstgras-Beukenbos en Wintereiken-Beukenbossen. Op kapvlakten (nabij Wijnegemhofstraat) kiemen soorten die potenties oproepen van kalkminnende
natte schraallanden: padderus, gele zegge, bleke zegge en met in de greppels occasioneel
kranswierenbegroeiingen.
Graslanden in de kwelzone zijn met een gepast beheer soortenrijk. Een fraai voorbeeld ligt in
het erkend natuurreservaat “Rotte gaten” met o.m. dotterbloem, slanke sleutelbloem, knolsteenbreek en herfsttijloos.

FAUNA
Faunistisch is het broeden van zwarte specht, buizerd, boomklever, matkop en vier uilensoorten en het voorkomen van vos en ree belangwekkend. Van overige faunagroepen zijn geen
gegevens bekend.

KNELPUNTEN
RUIMTEGEBRUIK
Woon-werk-recreatie
Vooral in de zuidelijke rand maakt de perceelsstructuur een vertuining mogelijk die tot vrij
diep in de vallei reikt.
Enkele zonevreemde woningen vormen een lokaal knelpunt op het vlak van waterkwaliteit.
Plaatselijk zorgt recreatie (o.a. aanpalende manege) voor een hoge betredingsdruk in het valleibos.
Landbouw
De oppervlakte halfnatuurlijke graslanden is sterk afgenomen. Sommige worden met populier
ingeplant, andere gedraineerd en omgezet naar akker of intensief grasland.
Graslanden gelegen in kwelzones werden met populier ingeplant. Het beheer van sommige
graslanden en akkers is suboptimaal tot nadelig voor de (potentiële) waarden. Dit is afhankelijk van factoren als maaifrequentie, -tijdstip en bemesting.
Bosbouw
Vooral in het oostelijk deel van de alluviale vallei worden de boswaarden door een veelal
monofunctioneel bosbeheer (aanplanting van populier) beperkt of gebeurde dit nog in een vrij
recent verleden.
WATERKWALITEIT EN STRUCTUURKWALITEIT
Instituut voor Natuurbehoud

137

De kwaliteit van het beekwater in het volledige stelsel van de Molenbeek, ligt onder de basiskwaliteitsnorm, ondanks de aansluiting van het centrum van Kortenberg van het collectornet
van het RWZI Erps-Kwerps. Enkele delen van Kortenberg-centrum (o.a. sporthal) lozen nog
direct in de Molenbeek (Wasbeek). De bronzone is verontreinigd door landbouwactiviteit.
Plaatselijk is door rechttrekking de structuurkwaliteit van de Molenbeek slecht. Dit geldt ook
voor alle zijbeken. In het centrum van Kortenberg werd ze ingebuisd.
Er loopt een vrij dicht netwerk aan drainagegrachtjes door de kwelzone.

BELANGRIJKSTE SLEUTELPROCESSEN
Spontane bosontwikkeling is vooral in de alluviale vallei te stimuleren
Kwel is vooral actief in de overgangszone en in het beboste gedeelte van de vallei. Dit is een
belangrijke sturende factor voor de aanwezige levensgemeenschappen.
Het verlandingsproces geeft in dit deelgebied het ontstaan aan enkele mooie verlandingsvegetaties (“trilveenvorming”).
In dit deelgebied kunnen beekprocessen als watererosie en sedimentatie, meandervorming en
overstromingen gestimuleerd worden.
Door begrazing aangevuld met maaien kunnen in de overgangszone soortenrijke graslanden
ontwikkelen.

RELATIES MET ANDERE DEELGEBIEDEN
Ten opzichte van de andere deelgebieden is de Molenbeekvallei vrij sterk geïsoleerd. Ten
westen en zuiden van het gebied bevinden zich woonzones, ten noorden wordt het begrensd
door de Brusselsesteenweg. Net stroomopwaarts van het gebied wordt de Molenbeekvallei
doorsneden door de spoorlijn Brussel-Leuven.
In combinatie met de Brusselsesteenweg vormt dit een migratiebarrière voor soorten als ree.
De verspreide bebouwing binnen de deelgemeenten Everberg en Meerbeek sluit de vallei
ruimtelijk vrijwel volledig af met de rest van het deelgebied. Er resten nog twee kleine openingen (“bruggen”) naar het plateaugebied: ter hoogte van het Biesthof te Everberg en in het
noordoostelijk deel te Veltem.
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3.2.2 Plateau van Moorsel (Interfluvium Molenbeek – Voer)
TOPOGRAFIE EN RELIËF
Dit is het grootste deelgebied (5225 ha). De grens tussen Laag- en Midden-België loopt er als
een steilrand doorheen en verdeelt het in een noordelijke en zuidelijke helft.
Het hoogste gedeelte situeert zich nabij het gehucht Vrebos op 102 m.

GEOLOGIE
Geologisch dagzoomt Diestiaan boven ±60 m. Deze grens is steil en vormt ten westen en ten
zuiden van het complex van Bertembos en Grevenbos de steilrand.
Onder 60m dagzomen zanden van St.Huibrechts-Hern, van Lediaan en nabij de Voervallei
ook van Brusseliaan.

(GEO-)HYDROLOGIE
Hydrologisch maakt het deelgebied deel uit van het infiltratiegebied van de Woluwe (Zennebekken), de Voer en de Molenbeek (beide Dijlebekken). Regionale kwelstromen komen hier
niet aan de oppervlakte. Regenwaterafvoer kan het ontstaan geven aan enkele tijdelijke waterlopen. De plateaudelen worden ontwaterd door een groot aantal dendrietisch vertakte droge
depressies, erosiegeulen (‘vloedgroeben’) en holle wegen.

BODEM
De plateau- en hellinggronden zijn meestal droge leemgronden met een dikke A-horizont.
Plaatselijk komen Diestiaanontsluitingen voor met uiteenlopende textuur van steenrijk zand
en zandleem tot klei. Vooral deze plekken hebben een (historische) bosbedekking.

LANDSCHAP
Landschappelijk vallen de boscomplexen op van Bertembos, Grevenbos, Hogenbos en Moorselbos. Deze zijn gelegen in een agrarisch landschap met vooral akkerbouw.
Vooral in de centrale en oostelijke delen komen veel kleine landschapselementen voor zoals
holle wegen, houtkanten en taluds. Fraaie voorbeelden zijn de entiteiten de Grubbe, Duivendelle, Walenpot en Koeheide.
Het kasteelpark van Leefdaal is het vermelden waard, mede omdat het één van de twee overgebleven plaatsen is waar de relatie met de Voer behouden werd.
Het is een historisch vrij gaaf gebleven landschap. De grootste verandering heeft zich voltrokken aan de noordkant van het Hogenbos dat na 1777 in cultuur genomen werd en actueel
ingenomen wordt door de verkaveling “Armendaal”. Ook de aanleg van de E40 heeft impact
gehad.

VEGETATIES
De bossen zijn voornamelijk opgebouwd uit Wintereiken-Beukenbos. Opmerkelijk is dat elke
boscomplex duidelijk zijn eigen karakteristieken heeft. Het Grevenbos bevat als enige bos in
dit deelgebied overgangsvormen van Eikenberkenbos en Wintereiken-Beukenbos. Het BerInstituut voor Natuurbehoud
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tembos is een structuurrijk en soortenrijk Wintereiken-Beukenbos met o.m. de oudste zoete
kersen van het land (Deneef 1994). Typerend is ook het voorkomen van (Hollandse en kleinbladige) lindebomen. Bijzonder waardevol is de aanwezigheid van mantelzones in het zuiden
(Koeheide).
Het Hogenbos, met de historische ‘satellieten’ Grubbe, Rosbergbos, Kinderenbos en Duivenbos zijn door beuk gedomineerde bossen met Wintereiken-Beukenbos op Diestiaan beïnvloede bodem en met Gierstgras-beukenbos daarbuiten. Het Wintereiken-Beukenbos uit zich hier
door het algemeen voorkomen van wintereik (Deneef 1980). Bijzonder is dat de Gierstgrasbossen een overgang hebben naar zowel het Atlantische als het Subatlantische EikenHaagbeukenbos.
In het Moorselbos is het ‘Atlantisch’ Eiken-Haagbeukenbos aspectbepalend.
Buiten de bossen zijn de talrijke houtkanten, hagen of struwelen van meidoorn en sleedoorn
belangrijke structuurdragers van het landschap.
Her en der verspreid bevinden zich nog zeer interessante vegetaties. Vooral langs de steilrand
(Koeheide, Grubbe, Walenpot) vindt men bijzondere graslandvegetaties. Bermen met klavervreter, soldaatje, holle wegen met geel walstro, knautia, borstelkrans, hellinggraslanden met
o.m. kattendoorn, kleine bevernel of knolsteenbreek.
Op tertiair (Diestiaan)substraat is heide/heischraalgrasland-ontwikkeling mogelijk (Grevenbos, Hogenbos, Koeheide). Te Kortenberg (Eikenhof) bevindt zich één van de best ontwikkelde droge schraalgraslanden van het studiegebied met o.m. borstelgras, tandjesgras, tormentil, blauwe knoop en gewone vleugeltjesbloem.
Meestal zijn de plaatsen met potentie voor schrale vegetaties bebost met naaldhout of Amerikaanse eik. Lokaal groeit er pijpenstro, struikhei, blauwe bosbos en brem. Occasioneel zijn er
fragmenten met o.m. gewone vleugeltjesbloem.

FAUNA
Broedgevallen van houtsnip, vuurgoudhaantje, kleine bonte specht, glanskop, zwarte specht,
sperwer, buizerd, wespendief en mogelijk ook havik tonen het belang aan van de bossen in dit
deelgebied. Buiten de bossen zijn de landbouwgebieden bijzonder interessant voor soorten
van open structuurrijke landschappen. Geelgors, veldleeuwerik en gele kwikstaart bereiken
hier nog vrij hoge dichtheden. Grauwe klauwier, een kwaliteitsindicator voor dergelijke biotopen, is de laatste twee jaar waargenomen in de Koeheide. Een broedgeval werd nog niet
vastgesteld. Ook de hoge dichtheden huiszwaluw zijn te vermelden.
De zoogdierenfauna bevat o.m. hamster, dit in kleine, geïsoleerde en bijgevolg kwetsbare
populaties. In de Hellegracht komt met zekerheid hazelmuis voor. Steenmarter, bunzing, hermelijn, ree en vos zijn actueel voorkomende soorten. Van de das getuigen alleen oude burchten.
In het domein van Merode bevindt zich een ijskelder die geschikt is als overwinteringsplaats
voor vleermuizen. Bescherming van de kelder tegen vandalisme is gewenst.
Vermeldenswaardig is het voorkomen van levendbarende hagedis in Bertembos en rode bosmier in de Grubbe.
De omgeving van de Koeheide heeft een hoge eibezettingsgraad van sleedoornpage.
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KNELPUNTEN
RUIMTEGEBRUIK
Landbouw
Belangrijke bedreigingen zijn het intensiever en/of grootschaliger worden van de
landbouwactiviteiten. Vooral de toename van de oppervlakte maïs, in combinatie met het
toenemend gebruik van gier ten nadele van stalmest is een voor de natuurwaarden ongunstige
ontwikkeling.
Het beheer van sommige graslanden is suboptimaal tot nadelig voor de (potentiële) waarden.
Dit is afhankelijk van factoren als maaifrequentie, -tijdstip en bemestingsgraad. Dit geldt ook
voor de vegetaties van bermen en taluds. Vooral voor de gemeenschappen van droge schrale
graslanden en mesofiele graslanden is dit een knelpunt.
Sommige holle wegen en taluds werden beplant met robinia. De natuurwaarde van deze biotopen ligt merkelijk lager dan die niet met deze dominerende soort werden ingeplant.
Randzones van natuurrijke biotopen zijn veelal niet gebufferd tegen inspoeling van mest en
bestrijdingsmiddelen.
Verschillende boswegen, inclusief de bermen, zijn volledig vernield, vaak omdat ze als toegangsweg tot landbouwgronden dienst doen. Deze bermen vervullen in bossen vaak een refugiumfunctie voor soorten van zomen en graslanden.
Woon-werk-recreatie
Verstedelijkingsdruk is in heel het gebied aanwezig. Verkavelingen leggen vooral druk op de
(rand van) bosgebieden. Voorbeelden zijn “Armendaal”, “Steenberg” en “Hoogbos”. In de
open gebieden uit de verstedelijkingsdruk zich door de toename van hobbyweitjes. Deze zijn
geregeld overbegraasd en vertuind.
De verspreide bebouwing op de Rattenkeutel verstoort er de natuurlijke structuur en is een
knelpunt voor de versterking van de natuurwaarden (ruimte-inname).
In de rand van het Grevenbos ligt een ruimtelijk sterk afgesloten recreatiegebied.
Bosbouw
Bossen kunnen door intensieve bosbouwproductie- en ontginningsmethoden ecologisch waardeverlies lijden (kiezen voor monoculturen van snelgroeiende soorten, inzet van zwaar materieel,…)
WATERKWALITEIT EN STRUCTUURKWALITEIT
De enkele (tijdelijke) waterlopen hebben een slechte structuur. Ze zijn rechtgetrokken en werden soms gekanaliseerd of ingebuisd.
De waterkwaliteit is slecht zowel door diffuse verontreiniging en als door lozingen.
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DUURZAAMHEID
Lijnvormige elementen hebben vaak slechts een bescherming op papier: verwaarlozing van
onderhoud, gebruik als stortplaats, als brandplek, volledige of gedeeltelijke vernietiging zijn
mogelijk.
Het onbeschermde statuut van de enige heischrale fragmenten (kern is gelegen in een tuin) is
een knelpunt voor het behoud ervan.
Veel biotopen zijn te klein in oppervlakte voor een goede ontwikkeling. Ze liggen in de meeste gevallen tevens geïsoleerd waardoor de opbouw van metapopulaties afgeremd of onmogelijk is. Voorbeelden zijn de ruimtelijke isolatie van Moorselbos, Hoogenbos, Kinderenbos en
Grubbe en het ontbreken van een permanent kwalitatief netwerk van droge mesotrofe gemeenschappen.
Bodemerosie kan een bedreiging vormen voor waardevolle vegetaties. Een voorbeeld is een
holle weg in het Moorselbos.
De aanpak van de bodemerosie heeft tot in het recent verleden vaak geleid tot aanleg van
ecologisch weinig waardevolle wachtbekkens.

BELANGRIJKSTE SLEUTELPROCESSEN
Het agrarisch gebied met veel akkerbouw kent een hoge bodemdynamiek Typische akkergemeenschappen zijn hiervan afhankelijk. Voor hamster is dit een essentiële voorwaarde.
Het is een infiltratiegebied. Het water dat infiltreert moet kwalitatief goed water zijn. Hierbij
is het bereiken van een evenwichtsbemesting een belangrijke vereiste. Voor de lemige bodems geldt dat een fractie van het regenwater niet infiltreert maar afspoelt. In zekere mate is
dit een gunstig proces. Het ligt ondermeer aan de basis van de vorming van holle wegen en
door het afspoelen kunnen andere bodemsubstraten aan de oppervlakte komen. In dit gebied is
de bodemerosie zodanig sterk dat het zeer ongunstige neveneffecten veroorzaakt voor bewoners, landbouw en natuur (zie Hfdst. 2). Het is wenselijk dit proces af te remmen.
De natuurrijke biotopen zijn scherp afgegrensd ten opzichte van hun agrarisch omgeving.
Extensieve begrazing kan in dit gebied vorm geven aan structuurrijke vegetaties die grenzen
tussen delen met een verschillende functie kunnen vervagen.
Bosontwikkeling is aan te moedigen in de omgeving van de bestaande boscomplexen
Hoogenbos-Kinderenbos en Bertembos-Grevenbos.

SAMENHANG
De snelweg E40 en een viertal verbindingswegen vormen migratiebarrières. Het is met name
een knelpunt voor de kwetsbare hamsterpopulatie. Het verhindert ook een goede uitwisseling
van soorten tussen Bertem- en Grevenbos.
Het gebied is een belangrijk infiltratiegebied van de Molenbeek en de Voer. In mindere mate
is het dit ook voor de Maalbeek. Ruimtelijk heeft het gebied een sterke relatie met de Molenbeekvallei en het Plateau van Duisburg.
De overgangen naar de aanpalende deelgebieden Maalbeekvallei, Molenbeekvallei en Voervallei zijn veeleer zwak ontwikkeld omdat ze gescheiden worden door dicht bebouwde verbindingswegen.
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3.2.3 Maalbeekvallei
TOPOGRAFIE EN RELIËF
Dit deelgebied is 1945 ha groot. Het gebied helt globaal af naar het NW (van boven 100 m in
het zuiden naar 60 m in het noorden). Geomorfologisch maakt het deel uit van het plateau van
Duisburg. De Woluwe en haar zijbeken Kleine Maalbeek en Vuilbeek hebben 30-35m diepe,
vrij symmetrische valleien gevormd.

GEOLOGIE
Hoewel het deelgebied aansluit op het plateau van Moorsel heeft het een afwijkende geologie.
Diestiaanzanden ontbreken nagenoeg volledig. De vlakke delen zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit Lediaanzanden. Op de hoogste delen treft men de zanden van St.Huibrechts-Hern.
Het deelgebied onderscheidt zich door het voorkomen van kleiige lagen Asseaan tussen de
twee hogergenoemde tertiairlagen.
In de Maalbeekvalleien dagzomen Brusseliaanzanden. In de Woluwe vallei is het Brusseliaan
weggeërodeerd tot in kleilagen van de Formatie van Kortrijk.

(GEO-)HYDROLOGIE
Hydrologisch omvat het zowel de infiltratie- als kwelgebieden voor de Woluwe s.l.
Regionale kwelstromen kunnen vermoedelijk het maaiveld bereiken in de drie valleien.
Kwelverschijnselen zijn het duidelijkst zichtbaar in de Vuilbeekvallei. Ook in de Woluwevallei getuigen de dottergraslanden in het natuurreservaat “Hof ter Musschen” (gelegen te SintPieters-Woluwe, net ten westen van het deelgebied) van de invloed van grondwater. Op de
plaats van een oude waterkerskwekerij op een Woluweflank zijn er actieve bronnen.
De plateaudelen worden ontwaterd door een aantal dendrietisch vertakte droge depressies die
haaks op de valleien staan.

ECOLOGIE BEKEN
De waterkwaliteit van de Woluwe is goed (BBI 7 tot 8), echter de structuur zowel van de beek
als van de vallei is sterk aangetast.
De waterkwaliteit van de Kleine Maalbeek en de Vuilbeek is slecht. Ze zijn visloos en hebben
een matige en plaatselijk slechte structuur (b.v. bovenloop Vuilbeek).

BODEM
De plateau- en hellinggronden zijn overwegend droge leemgronden met dikke A-horizont
(alfisols), De alluvia en colluvia zijn profielloze leembodems. De alluvia zijn zeer gleyig.

LANDSCHAP
De laatste 50 jaar hebben zich in het gebied door de toegenomen verstedelijkingsdruk landschappelijk grote veranderingen voltrokken. Het eertijds open kouterlandschap is herleid tot
losse fragmenten. Op enkele plaatsen zijn nog verspreide holle wegen bewaard gebleven.
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De valleien zijn door verkaveling in een aantal segmenten versneden. Van de Woluwevallei
blijft amper een groen lint over. De valleien van de Vuilbeek en de Kleine Maalbeek bezitten
vooral dank zij de aanwezigheid van een aantal (beschermde) kasteeldomeinen (zie onder)
nog waardevolle entiteiten. Hieraan heeft het de aanduiding als relictzone te danken.

VEGETATIES
De best ontwikkelde vegetaties zijn bosvegetaties. Deze zijn geconcentreerd in de Maalbeekvallei, gelegen binnen de kasteelparken Kasteel de Burbure, Jourdain en Hof ter Meeren en in
de Vuilbeekvallei ter hoogte van het gemeentelijk domein van Wezembeek-Oppem.
De bossen van het Hof ter Meeren zijn grotendeels van het Wintereiken-Beukenbostype. Er
zijn mooie zoomvegetaties aanwezig.
Het kasteelpark de Burbure heeft vochtigere bossen, voornamelijk te rekenen tot Subatlantisch eiken-haagbeukenbos. In de westrand sluit er een hoogstamboomgaard op aan.
In het park Jourdain en in het gemeentepark van Wezembeek-Oppem bij de Vuilbeek komen
vooral alluviale bossen (type Elzen-Essenbos) voor.
Bosvegetaties buiten de valleien blijven beperkt tot het zuidelijk deel (kasteelpark Dennenhuis
en haar omgeving). Naast Wintereiken-Beukenbos behoren delen hier ook tot het Atlantisch
Eiken-Haagbeukenbos.
In de Vuilbeekvallei zijn duidelijk kwelzones aanwezig die het voorkomen van (ruigte)vegetaties met reuzenpaardestaart verklaren.
In de domeinen gelegen in de Maalbeekvallei zijn steeds vijvers aanwezig. Uitgezonderd de
vijver in de Vuilbeekvallei zijn het oude vijvers, die deel uitmaakten van een vijversnoer.
Water en oevervegetaties ontbreken nagenoeg volledig, behalve in de Vuilbeekvallei waar ze
in ontwikkeling zijn (begroeiingen met helofyten en zeggen).
Waardevolle droge struwelen zijn vooral nog in enkele holle wegen te vinden. Langs de Woluwe (voornamelijk in de omgeving van het Hof ten Kleinenberg) zijn de vochtige struwelen
goed ontwikkeld. Fragmentair komen ze ook voor langs de Kleine Maalbeek.
Natuurrijke kleine landschapselement liggen verspreid over het deelgebied. Naast holle wegen
omvatten ze ook waardevolle houtkanten. In de omgeving van Boesberg en Hof ten Kleinenberg zijn er soortenrijke bermen met o.a. aardaker en naakte lathyrus.

FAUNA
Faunistisch is weinig over het deelgebied gekend. Langs de Woluwe en de Kleine Maalbeek
leven grote gele kwikstaart en ijsvogel. Buizerd, boomvalk en bosuil bevolken de bossen.
Europese kanarie en putter, twee gevoelige soorten, die veelal gebonden zijn aan dorpstuintjes
en parken, komen er voor.
Langs de Woluwe leeft een interessante libellenfauna met o.m. weidebeekjuffer.
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KNELPUNTEN
RUIMTEGEBRUIK
Woon-werk
De bebouwing komt voor tot dicht tegen of tot in de vallei. De valleien zijn (zeer) smal, wat
maakt dat ze heel gevoelig zijn voor storende randinvloeden als bewoning, landbouw,… In de
valleien van de Kleine Maalbeek, de Maalbeek en de Vuilbeek liggen er tevens recreatiezones.
De valleibossen hebben te kampen met eutrofiëring, sluikstort, overbetreding en gebiedsvreemde beplanting.
Een relatief grote oppervlakte is verhard, wat problemen schept voor de voeding van grondwaterlagen.
Er komen door speculatie en een sterke verstedelijkingsdruk relatief weinig gronden vrij voor
inrichting b.v. in functie van bosuitbreiding.
Landbouw
De open ruimten zijn voornamelijk in gebruik als akker. Deze zijn tot en met de randen intensief in gebruik.
WATERKWALITEIT EN STRUCTUURKWALITEIT
De waterkwaliteit van de beken is matig tot slecht, uitgezonderd deze van de Woluwe. Op
sommige plaatsen (Vuilbeek) wordt rechtstreeks in de beek geloosd. Het water van de ring
wordt ongezuiverd in een kanaaltje in het agrarisch gebied geloosd naar een wacht- of bezinkingsbekken.
De structuur van de waterlopen is slecht. Op tal van plaatsen werd de beekloop rechtgetrokken, verstevigd of werd de bedding vergraven tot een vijver. De bronzone van de Vuilbeek
werd ingebuisd. In de huidige oevers van de Woluwe werden nutsleidingen gelegd.
De Woluwe is ter hoogte van het klaverblad van Zaventem volledig ingebuisd, waardoor het
stroomgebied onomkeerbaar volledig wordt afgesneden van het benedenstrooms gedeelte van
het Zennebekken.
De ecologische kwaliteit van de meeste stilstaande wateren is matig tot slecht door een te
grote populatie van karperachtigen, weinig oevervegetatie (slechte structuur), overbeschaduwing en bladval, vermoedelijk dikke sliblaag, invloed van verontreinigd beekwater, overbetreding van de oeverzone en bijvoedering van (exotische) parkvogels.
DUURZAAMHEID
Droge natuurelementen liggen sterk geïsoleerd van elkaar. Van een buffering van de lineaire
elementen, bossen, soortenrijke graslanden en waterlopen is over het algemeen geen sprake.
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Graslandvegetaties beperken zich voornamelijk tot wegbermen en langs holle wegen. Sluikstort (o.a. maaisel), vertuining (inrijving bij aanpalende tuinen, verwildering van tuinplanten),
tot de randen ploegen zijn mogelijke bedreigingen.
In het gebied zijn hogere deposities te verwachten van NOx en SOx door verwarming en verkeer.

BELANGRIJKSTE SLEUTELPROCESSEN
Bosvorming in de valleien en op kouters verhoogt niet alleen de natuurwaarden van het gebied. Het vervult hier ook een belangrijke scherm- en sociale functie.
In dit deelgebied kunnen beekprocessen als watererosie en sedimentatie gestimuleerd worden.
Meandervorming is slechts lokaal mogelijk ten westen van de park van Jourdain. Overstromingen zijn in dit deelgebied niet wenselijk.
Kwel is vooral actief in de Vuilbeekvallei. Het is gewenst deze factor sterker te laten gelden
door b.v. waterkwaliteit te verbeteren, bronzones te beschermen en de bovenloop uit te buizen.
Het is een infiltratiegebied. Het water dat infiltreert moet kwalitatief goed water zijn. Hierbij
is het bereiken van een evenwichtsbemesting een belangrijk streefdoel.
Het is wenselijk het bodemerosieproces af te remmen (zie o.a. deelgebied “plateau van Moorsel”).

SAMENHANG
Het grootste knelpunt is de verstedelijkingsdruk die het gebied sterk versnippert. Intern zijn
de valleien vrijwel afgesneden van hun infiltratiegebieden. De ecologische infrastructuur is
maar matig ontwikkeld.
De Mechelsesteenweg isoleert het gebied daarenboven t.o.v. de andere deelgebieden.
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3.2.4 Voervallei
TOPOGRAFIE EN RELIËF
Dit deelgebied is 340 ha groot. De Voer heeft zich vrij diep in het leemplateau ingesneden.
Het ligt momenteel ongeveer 30 tot 40 meter lager dan de plateaugronden. De zuidelijke flank
is duidelijk steiler dan de noordelijke.

GEOLOGIE
In de vallei dagzomen vooral Brusseliaanzanden.

(GEO-)HYDROLOGIE
De dagzomende geologisch laag is waterhoudend. Deze (semi-)freatische grondwaterlaag
wordt vooral gevoed door het westelijk gelegen infiltratiegebied (plateau van Moorsel). Het
ontvangt ook meer water van de noordzijde van het stroomgebied dan van de zuidzijde. Het
water verblijft in de orde van enkele tientallen jaren in de ondergrond en legt gemakkelijk
meer dan 10 km af. Heel de vallei heeft potentieel een matig hoge tot hoge kweldruk. Voornamelijk in het westelijk deel zijn er actueel kwelrijke plaatsen (park Tervuren en oostelijke
uitlopers). Ook nabij het kasteelpark van Leefdaal zijn kwelzones actief.

ECOLOGIE BEEK
De biologische waterkwaliteit is goed ter hoogte van de Voerenvijvers en matig te Vossem.
Verder stroomafwaarts is de kwaliteit zeer slecht.
De Voer is voornamelijk verontreinigd door de lozing van huishoudelijk afvalwater.
De Voer heeft nog structureel waardevolle stukken waar de meandering behouden is gebleven
(b.v. kasteel van Leefdaal). De oevers zijn meestal natuurlijk.
Plaatsen met een slechte structuurkwaliteit zijn Bertem dorp en het park van Tervuren, waar
de Voer vergraven werd tot een reeks vijvers. Migratiebarrières worden gevormd door de
aanwezigheid van een stuw te Leefdaal (aan het Kasteel van Leefdaal) en een stuw aan de
molen te Bertem.
De Voer is, op haar brongebied stroomopwaarts Tervuren na, een zo goed als dood viswater.
In 1996 en 1999 werden in totaal slechts respectievelijk 3 en 4 vissoorten aangetroffen.

BODEM
In de vallei zijn de bodems lemig. Veen komt nauwelijks voor. Opvallend is echter het grote
aandeel van vergraven en/of bebouwde bodems. Het zijn vooral natte bodems, behalve onder
de bossen van het park van Tervuren, waar ze droog zijn en deels een gevlekte textuur Bhorizont hebben.

LANDSCHAP
Het landschap van de Voervallei kenmerkt zich door een afwisseling van natuurrijke biotopen, die echter gescheiden worden door de (deel)agglomeraties van Tervuren en Bertem: natte
graslanden, alluviaal bos, struweel- en ruigtevegetaties en vijvers.
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Reeds ten tijde van Ferraris was de bebouwing relatief intens en verspreid over heel het traject. Het landschap was kleinschalig en geperceleerd met houtkanten en regelmatig een vijvertje. De omgeving van het park van Tervuren is weinig gewijzigd.

VEGETATIES
De watervegetaties van de Voer hebben een lage diversiteit (schedefonteinkruid en sterrekroos). De verspreiding ervan is beperkt van de bronzone tot Vossem. Verder stroomafwaarts
is de Voer vegetatieloos.
Ontwikkelde vegetaties zijn voornamelijk geconcentreerd op vier locaties: Bronzone Voer,
Park van Tervuren met oostelijke uitloper (Twaalfapostelenbos), Puttebos en Kasteel van
Leefdaal. Hierbuiten vindt men vaak nog interessante lijnvormige begroeiingen van wilg en
els.
In de bronzone vindt men nog natte graslanden en ruigten. Net buiten het studiegebied liggen
enkele interessante (bron)vijvers met o.a. waterdrieblad.
In het park van Tervuren zijn er waardevolle bos-, moeras-, struweel-, ruigte- en watervegetaties. De bossen zijn in hoofdzaak van het Wintereiken-Beukenbostype. Bepaalde delen (centraal en noordelijk) zijn van het Gierstgras-Beukenbostype. Plaatselijk komt het Atlantisch
Eiken-Haagbeukenbostype voor. Lokaal zijn er bronbosvegetaties.
Bepaalde vijvers worden mede door bronnen gevoed. De moerasvegetaties bevatten dan vaak
reuzenpaardestaart.
De meeste vijvers zijn arm aan waterplanten. De Batvijver en sommige van de Kanaalvijvers
(de zuidelijke serie vijvers in het park van Tervuren) hebben een drijvende waterplantenvegetatie van gele plomp.
Het Twaalfapostelenbos is een relatief jong elzenbroekbos en elzen-essenbos met plaatselijke
verlandingsvegetaties (gele lis, groot moerasscherm, helmkruid) en natte ruigte (met o.a. bosbies). Plaatselijk is de bronactiviteit sterk.
Het Puttebos is een drinkwaterwinning temidden elzen-essenbos en wilgenstruweel.
De Voervallei in de omgeving van het kasteel van Leefdaal is vooral begroeid met ‘Subatlantisch’ Eiken-Haagbeukenbos.

FAUNA
De vijvers van het park van Tervuren en Leefdaal worden bevolkt door fuut en kuifeend. Het
park van Tervuren is een vaste honk voor nijlgans en Canadese gans. Onder de bos- en struweelvogels zijn kleine bonte specht en tortelduif te vermelden.
In het park van Tervuren ligt een ijskelder die ingericht is als overwinteringsplaats voor
vleermuizen.
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KNELPUNTEN
RUIMTEGEBRUIK
Woon-werk-recreatie
Een relatief grote oppervlakte in de nabijheid van de vallei is verhard. Deze kan onnatuurlijke
piekbelastingen veroorzaken. De overstromingsruimte is al van nature beperkt. Plaatselijk
werd ze door ophoging van percelen nog verminderd (al dan niet voor bebouwing)..
Op verscheidene plaatsen zijn in de vallei drinkwaterwinningen gelegen. Deze veroorzaken
een verstoring van de hydrologie waarvan de impact op de plaatselijke levensgemeenschappen weinig geweten is. In die zin is het onduidelijk in hoeverre het een knelpunt is en tot waar
de invloed ervan reikt.
De zones met een recreatieve inrichting van het park van Tervuren (vijvers en gazons) hebben
een relatief lage natuurwaarde.
Bosbouw
Het beheer van bossen gebeurt nog te weinig volgens de criteria duurzaam bosbeheer. De
boomlaag is vaak gelijkvormig en gelijksoortig, de struiklaag is soms slecht ontwikkeld en de
kruidlaag kan hinder ondervinden van een intensieve exploitatie.
WATERKWALITEIT EN STRUCTUURKWALITEIT
De waterkwaliteit van de Voer haalt de basiskwaliteitsnorm niet. Alleen de bronzone heeft
nog een goede kwaliteit. Water wordt wel in grote mate gecollecteerd, maar wordt momenteel
op enkele plaatsen (b.v. in Vossem) ongezuiverd in de Voer geloosd. Ook gebeuren er nog
verschillende directe huishoudelijke lozingen. Deze factor verstoort in sterke mate het natuurlijk leven in en rond de beek.
De Kanaalvijvers worden tot op heden nog gebruikt als lozingspunt voor o.a. de deelgemeente
Duisburg.
De structuurkwaliteit van de Voer is gemiddeld gezien zwak. Plaatselijk is deze kwaliteit zelfs
zeer zwak (Park van Tervuren, dorpskom van Bertem). In het park werd de loop vergraven tot
een serie vijvers. In de dorpskom van Bertem werd ze gekanaliseerd. Soms is de kwaliteit
matig (Tervuren) en soms goed (kasteel van Leefdaal) en uitzonderlijk zeer goed (brongebied). Deze van de zijbeken is algemeen zwak tot zeer zwak.
De stroming van de beek wordt op verschillende plaatsen sterk verstoord. Zo hinderen de
watermolens (alle uit gebruik) de migratie van vissen.

BELANGRIJKSTE SLEUTELPROCESSEN
Plaatselijk is in de vallei ruimte aanwezig voor ontwikkeling van beekbegeleidend bos.
In dit deelgebied kunnen beekprocessen als watererosie en sedimentatie gestimuleerd worden.
De ontwikkeling van water- en oevervegetaties is aan te moedigen. Meandervorming is plaatselijk mogelijk tussen de woonkernen. De ruimte voor overstromingen is in dit deelgebied
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beperkt. Overstromingen zijn niet wenselijk indien het beekwater de basiskwaliteitsnorm niet
haalt. Voor bron- en kwelzones zijn overstromingen steeds te vermijden.
Kwel is op plaatsen waar ze actueel actief is een sturende factor. De intensiteit en de kwaliteit
van het grondwater zijn belangrijke parameters.
Verlanding kan in bepaalde vijverzones gestimuleerd worden.

SAMENHANG
De dichte bebouwing is op sommige plaatsen de oorzaak van de vertuining van de oeverstroken (aanplantingen met gebiedsvreemde soorten, gazons, herbicidengebruik).
Ruimtelijk heeft het een sterke relatie met de plateaus van Moorsel en Duisburg. Echter deze
relaties zijn sterk verstoord. De Voervallei is door bebouwing vrij sterk versneden. Ruimtelijke verbindingen met de valleiflanken en plateaus zijn zeer schaars geworden. Ter hoogte van
het Puttebos is er nog contact mogelijk met de omgeving aan weerszijden van de beek. In de
omgeving van het kasteel van Leefdaal is de vallei enkel nog met de noordkant verbonden.
Hydrologisch heeft het een sterke relatie met de plateaus van Duisburg en Moorsel. Echter
deze relaties zijn verstoord door o.a.. drinkwaterwinning.
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3.2.5 Plateau van Duisburg (Interfluvium Voer –IJse)
TOPOGRAFIE EN RELIËF
Dit deelgebied is 4100 ha groot. Het macroreliëf is vlak en het helt licht af naar het noordoosten. Het hoogste punt ligt te Moorsel nabij 100 m, het laagste te Korbeek-Dijle nabij 25 m.
Droogdalen zijn talrijk aanwezig en geven het gebied een licht golvend karakter. Mooie voorbeelden zijn de Ruwaalvallei en de Vloedgrubbe. Even kenmerkend zijn de talrijke holle wegen en taluds.

GEOLOGIE
Geologisch wordt het gebied gekarakteriseerd door Lediaanzanden. Het zijn fijne kalkhoudende zanden. In de droogdalen en in de overgangen naar de vallei dagzomen Brusseliaanzanden. De hoogste delen zijn opgebouwd uit zandformaties van St.-Huibrechts-Hern (Tongeriaan).

(GEO-)HYDROLOGIE
Het gebied behoort tot de infiltratiegebieden van de Voer, de IJse en de Dijle. Een historische
weg (de Brede Weg) ligt op de waterscheiding. De droogdalen voeren vooral regenwater af.
Plaatselijk zijn bronzones aanwezig (b.v. in de omgeving van Ruwaal), nl. daar waar de
droogdalen zich in de Brusseliaanzanden hebben ingesneden. In de vallei van de Nellebeek is
er kwel met deels een regionale oorsprong.

BODEM
Vrijwel heel het gebied is bedekt met een laag leem. In de depressies is deze laag veel dikker
(soms meer dan 10 m) dan op de heuvelruggen (Deneef & Ostyn 1986). Op de hoogste en
steilste delen kan dit leempakket volledig weggeërodeerd zijn en kunnen tertiaire zanden opduiken. Dit is ondermeer het geval voor het Weebergbos en het Tersaertbos.

LANDSCHAP
Het is een open agrarisch landschap dat sinds de middeleeuwen weinig gewijzigd is (Claes &
Deneef 1980). Geïsoleerde bossen, taluds met struwelen en holle wegen verhogen de landschappelijke waarde. Het gebied is op Duisburg na vrijwel onbewoond gebleven. Het is weinig doorsneden met wegen en de meeste wegen zijn onverhard.
Het westelijk deel is de laatste paar honderd jaar meer aan veranderingen onderhevig geweest
dan het oostelijk deel. De grootste ontwikkelingen zijn daar de toegenomen bebouwing en het
verdwijnen van het Ganzenpoelbos.
Op de plateaus is de combinatie van akkers met vooral graan- en bietenteelt en verschillende
kleine landschapselementen aspectbepalend. In de droogdalen vindt men vooral graslanden.
Ook populierenteelt komt hier voor.

VEGETATIES
In een gebied gekenmerkt door een hoge dynamiek, overwegen de pioniervegetaties. Onderzoek wees uit dat op het plateau 150 pionierssoorten groeien, dit is bijna 40 % van de BelgiInstituut voor Natuurbehoud
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sche pioniersflora (Deneef & Ostyn 1986). Lokaal (bij voorkeur in basenrijk milieu) bevat de
akkerflora bedreigde soorten als groot spiegelklokje en spiesleeuwenbek.
Lineaire elementen zijn in het deelgebied goed vertegenwoordigd. Ze zijn vaak opgaand en
opgebouwd uit eik, es, iep, hazelaar, vlier, sleedoorn en meidoorn. Taluds en bermen zonder
houtige gewassen hebben meestal een typische glanshavervegetatie. Plaatselijk hebben de
bermen een soortenrijke vegetatie. Deze kan kalkrijk zijn met marjolein, borstelkrans en grote
tijm. Lokaal zijn er bijzonderheden als kleine kaardebol en veldsalie te vinden (De Becker
1996). Andere plekken hebben dan weer juist een zuurdere bodem met o.a. rechte ganzerik en
eekhoorngras. Sinds 2002 werd akkergeelster waargenomen.
Typisch voor de holle wegen is hun flora van de voedselrijke droge bossen met b.v. gevlekte
aronskelk, maarts viooltje, muskuskruid, bosviooltjes, klimop, stekelvarens,…
De graslanden zijn meestal productief. De minder productieve kamgrasweiden zijn evenwel
niet zeldzaam. Dit kan wel gezegd worden van de kwelgraslanden, die actueel enkel in de
Nellebeekvallei (met o.m. karwijselie, reuzenpaardestaart, moerasstreepzaad en dotterbloem)
en één perceel in de omgeving van Ganspoel te vinden zijn.
De bossen zijn voornamelijk opgebouwd uit Wintereiken-Beukenbos, met een typische begroeiing die overeenkomt met de ecotoopbeschrijving (zie 2.2.2).

FAUNA
Het gebied is faunistisch zeer waardevol. Het is één van de zeer zeldzame leefgebieden van de
hamster. De soort haalt hier de hoogste dichtheden van Vlaanderen.
Het gebied herbergt één van de weinige relictpopulaties van de vroedmeesterpad van Vlaanderen.
De aanwezigheid van kwalitatieve lineaire elementen in een agrarisch landschap bepaalt het
voorkomen van avifaunistisch belangrijke populaties van geelgors, veldleeuwerik en gele
kwikstaart. Kwartel en grauwe gors komen eveneens voor, maar zijn veel zeldzamer. De velden worden bezocht door kiekendieven: blauwe kiekendief is een vaste overwinteraar, bruine
kiekendief jaagt er en voor grauwe kiekendief is het een mogelijke broedplek. Huiszwaluw
haalt in dit gebied nog hoge dichtheden.
In de noordelijke zandgroeve van de Ganzemanstraat komt een kolonie oeverzwaluwen voor.
In 2002 was er een geslaagd broedgeval van bijeneter.
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KNELPUNTEN
RUIMTEGEBRUIK
Landbouw
Veel waarden in dit deelgebied zijn in een zekere mate gebonden aan bepaalde vormen van
landbouw. Intensivering (schaalvergroting, toename van nutriënten, bestrijdingsmiddelen,
omzetten van graslanden naar akkers) zal de kenmerkende gemeenschappen van het open
agrarisch gebied negatief beïnvloeden. Dit kan zijn door biotoopverlies (b.v. vernietiging van
kleine landschapselementen), door verminderd voedselaanbod (b.v. door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de verbetering van oogstmethoden), door wijziging van de teelten (b.v.
toename maïs t.o.v. graan, omzetting graslanden), en teeltmethoden (b.v. dieper ploegen,
stopzetten beheer taluds, drainage).
Het verdwijnen van de landbouwactiviteiten (b.v. voor woon-werkfunctie) kan voor dezelfde
gemeenschappen ook negatief zijn omdat dit leidt tot biotoopverlies en fragmentatie. Vooral
in het westelijk deel is de verstedelijkingsdruk vrij sterk.
Woon-werk-recreatie
In het gebied vinden verschillende exploitaties plaats. Momenteel is er in het gebied één
zandontginning actief (Neerijse-Huldenberg).
In de Nellebeekvallei ligt een grondwaterwinning, waarvan de invloed op de ecologie van de
vallei onduidelijk is.
Met de intentie om het gebied beter te ontsluiten voor het fietsverkeer, werden verschillende
veldwegen (al dan niet alternatief) verhard. Andere veldwegen werden verhard voor het landbouwverkeer, maar kunnen aanleiding geven tot sluikverkeer.
Bosbouw
Het beheer van de bossen gebeurt nog te weinig volgens de criteria duurzaam bosbeheer. De
boomlaag is vaak gelijkvormig en gelijksoortig, de struiklaag is soms slecht ontwikkeld en de
kruidlaag kan hinder ondervinden van een intensieve exploitatie.
WATERKWALITEIT EN STRUCTUURKWALITEIT
De waterkwaliteit en de structurele kwaliteit van de waterlopen is matig tot slecht door rechtstreekse lozingen en diffuse verontreiniging. De bronzones hebben hogere nitraatconcentraties.
DUURZAAMHEID
In het gebied zijn de lineaire elementen, bossen, soortenrijke graslanden en waterlopen slecht
of niet gebufferd, waardoor (de randen van) deze biotopen kunnen verruigen en mesofiele
overgangsmilieus verdwijnen. In bepaalde delen zijn de kleine landschapselementen schaars.
Het gebied is gevoelig voor bodemerosie. Dit kan o.a. leiden tot afkalving van de holle wegen.
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In het agrarisch gebied is het behoud van de populaties van hamster en vroedmeesterpad heel
sterk gestoeld op goodwill van de betrokken beheerders.

BELANGRIJKSTE SLEUTELPROCESSEN
Het agrarisch gebied met veel akkerbouw kent een hoge bodemdynamiek Typische akkergemeenschappen zijn hiervan afhankelijk. Voor hamster is dit een essentiële voorwaarde.
In het open agrarisch gebied komt bosvorming op beperkte schaal voor.
De natuurrijke biotopen zijn scherp afgegrensd ten opzichte van hun agrarisch omgeving.
Extensieve begrazing kan in dit gebied vorm geven aan structuurrijke vegetaties die grenzen
tussen delen met een verschillende functie kunnen vervagen.
Het is een infiltratiegebied. Het water dat infiltreert moet kwalitatief goed water zijn. Hierbij
is het bereiken van een evenwichtsbemesting een belangrijke vereiste. Dit is ondermeer van
belang voor de aanwezige bronzones en de (tijdelijke) waterlopen.
Het is wenselijk het bodemerosieproces af te remmen (zie o.a. deelgebied “plateau van Moorsel”).
Kwel is in de Nellebeekvallei een sturende factor. De intensiteit en de kwaliteit van het
grondwater zijn belangrijke parameters.

SAMENHANG
De externe relatie met de valleien van de Voer, de IJse en de Dijle is sterk verstoord door
lintbebouwing en door de wegeninfrastructuur. Het aantal ruimtecorridors is er schaars geworden. In de Nellebeekvallei zorgt een verbindingsweg voor een barrière tussen de vallei en
de hoger gelegen gronden. Dit hindert o.a. de paddentrek.
Geomorfologisch vormt het een eenheid met het plateau Jezus-Eik. Het heeft hiermee een
sterke relatie die vooral op het vlak van verstedelijking verstoord is.
Ruimtelijk heeft een vrij sterke relatie met het plateau van Moorsel en het plateau van Maleizen.
Het is een belangrijk infiltratiegebied van de IJse en de Dijle en in mindere mate van de Voer.
Deze hydrologische relatie wordt vooral verstoord door ondiepe grondwaterwinning en in het
westelijk deel ook door de toename van de verharde oppervlakte.
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3.2.6 Plateau van Jezus-Eik
TOPOGRAFIE EN RELIËF
Dit deelgebied is 1790 ha groot. Het sluit geografisch aan bij het plateau van Duisburg.
Het reliëf golft er sterker (droogdalen) en het is relatief hoger gelegen met hoogten tot 125 m.
Holle wegen en taluds komen voor, maar zijn minder verspreid dan op het plateau van Duisburg.

GEOLOGIE
De geologische opbouw is sterk gelijkaardig met die van het plateau van Duisburg. Wel is het
aandeel van zanden van St.-Huibrechts-Hern in dit gebied groter.

(GEO-)HYDROLOGIE
Het gebied behoort tot het infiltratiegebied van de IJse
De droogdalen voeren vooral regenwater af. Ze snijden slechts uitzonderlijk grondwaterlagen
aan (omgeving van Smeiberg).
In het Bos van Marnix hebben enkele dalen bronactiviteit.

BODEM
Vrijwel heel het gebied is bedekt met een laag leem. Op de hoogste en steilste delen kan dit
leempakket volledig weggeërodeerd zijn en kunnen tertiaire zanden opduiken. Dit is ondermeer het geval nabij de IJsevallei.

LANDSCHAP
Het gebied is landschappelijk heterogeen. Het noordelijk deel bestaat uit het bos van Marnix
dat aansluit bij het Zoniënwoud. De centrale delen zijn halfopen gebieden en kennen een
hoofdzakelijk agrarisch gebruik met akkerbouw op de vlakkere delen en grasland in de dalen.
Het gebied heeft ook een grote bebouwde oppervlakte en wordt doorsneden door enkele grote
verkeerswegen.

VEGETATIES
De op vegetatiekundig vlak belangrijkste delen zijn het bos van Marnix en de omgeving van
Smeiberg.
Het bos van Marnix is een heel gevarieerd en goed ontwikkeld bos. Droog WintereikenBeukenbos domineert naast eiken-berkenbos, valleibos en bronbos. Aan de zuidkant komen
waardevolle overgangen voor naar de agrarische gebieden.
De Smeiberg heeft een ruim gamma aan vegetaties. De westflank van het droogdal zijn voornamelijk kamgrasweiden. De steilere oostflanken zijn bebost en worden vooral geklasseerd
als droog Wintereiken-Beukenbos. De vochtigere delen zijn te klasseren als Ruigtelzenbossen.
Aan de voet van de Smeiberg komt een bronzone voor (o.a. met witte waterkers).
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Tussen de kavels verspreid liggen nog verschillende soortenrijke droge graslanden, gaande
van glanshaverruigten tot bloemrijke struisgrasgraslanden.

FAUNA
Op faunistisch vlak is vooral het Bos van Marnix zeer waardevol. Het is één van zeer weinige
bekende plaatsen in het gebied waar kamsalamanders leven. Tot in de jaren negentig was er
nog een kleine populatie vroedmeesterpad.
Avifaunistisch zijn het vooral soorten van oude bossen die opvallen: zwarte specht, boomklever. Middelste bonte specht en gekraagde roodstaart zijn mogelijke broedvogels.
Het is één van de schaarse plaatsen in Vlaanderen waar vliegend hert gezien wordt.

KNELPUNTEN
RUIMTEGEBRUIK
Woon-werk
De verspreide bebouwing en het dichte wegennet hebben de natuurlijke biotopen sterk versnipperd. Het bos van Marnix, het grootste bosgebied uit het studiegebied, vormt hierop een
uitzondering.
De verkavelingsdruk is nog steeds aanwezig. De achteruitgang van de serrecultuur zorgt ook
voor een extra druk op het agrarisch gebied.
Er komen door speculatie en een sterke verstedelijkingsdruk weinig gronden vrij voor inrichting t.b.v. natuur en bos.
Landbouw
Een relatief grote oppervlakte van de resterende open ruimte is in gebruik als akker. Het
maximaal bewerken legt een druk op de lineaire elementen. De weinige weilanden worden
intensief gebruikt (behalve in Smeiberg).
Bosbouw
Het beheer van de bossen gebeurt nog te weinig volgens de criteria duurzaam bosbeheer. De
boomlaag is vaak gelijkvormig en gelijksoortig, de struiklaag is soms slecht ontwikkeld en de
kruidlaag kan hinder ondervinden van een intensieve exploitatie.
DUURZAAMHEID
De biotopen zijn klein tot zeer klein. De omgeving van de Smeiberg is enigszins een uitzondering, maar doordat de biotopen lijnvormig zijn, is ook dit gebied gevoelig aan randinvloeden zoals bemesting, vervuiling en pollutie.
Luchtpollutie is mogelijk een belangrijke storende factor, maar meetgegevens ontbreken. De
ondiepe grondwaterlagen hebben nitraatgehalten die schommelen rond de Belgische norm.
In het gebied zijn hogere deposities te verwachten van NOx en SOx door verwarming en verkeer.
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BELANGRIJKSTE SLEUTELPROCESSEN
Bosvorming is vooral actief in de omgeving van het Bos van Marnix.
Het is een infiltratiegebied. Het behoud van de open ruimte is aangewezen. Het water dat infiltreert moet kwalitatief goed water zijn. Hierbij is het bereiken van een evenwichtsbemesting
een belangrijk streefdoel. Dit is ondermeer belangrijk voor de bronzones die op de flank van
de IJsevallei voorkomen.
In dit gebied is het wenselijk bodemerosie af te remmen.
Kwel is actief in de omgeving van Smeiberg.

SAMENHANG
Bebouwing en wegeninfrastructuur veroorzaakten een sterke versnippering van de natuurgebieden. Alleen het bos van Marnix heeft nog enige omvang. De overige natuurgebieden zijn
duidelijk kleiner en staan onderling weinig in contact.
Geomorfologisch vormt het een geheel met het plateau van Duisburg. Deze wordt verstoord
door de verstedelijkingsgraad.
De samenhang met de IJsevallei is om dezelfde reden sterk verstoord.
Het is een infiltratiegebied van de IJse. Deze hydrologische relatie wordt vooral verstoord
door de toename van de verharde oppervlakte.
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3.2.7 IJsevallei
TOPOGRAFIE EN RELIËF
Dit deelgebied is 240 ha groot. De IJse heeft zich diep en smal in het leemplateau ingesneden.
Te Hoeilaart ligt het 40 tot 50 meter dieper dan haar omgeving. Dit hoogteverschil neemt
stroomafwaarts geleidelijk aan af.
De flank langs de rechteroever is duidelijk steiler dan langs de linkeroever.

GEOLOGIE
Door de erosieve werking van de IJse dagzomen vrijwel in heel de vallei kleien uit de formatie van Kortrijk. In Hoeilaart stroomt de IJse nog in het Brusseliaan.

(GEO-)HYDROLOGIE
Het gebied is een belangrijk kwelgebied. Het grondwater wordt hoofdzakelijk zijwaarts aangevoerd via het Brusseliaan.

ECOLO
LOGIE BEEK
De IJse is morfologisch tot Huldenberg een kleine beek, verder stroomafwaarts wordt ze een
grote beek. Haar verval is matig groot.
De biologische waterkwaliteit van de IJse is na de aanleg van de IJsecollector verbeterd. Momenteel scoort ze over heel haar lengte matig goed tot goed. De zijbeken zorgen echter nog
voor belangrijke vuilvrachten.
De beekstructuur van de IJse heeft een sterk wisselvallige kwaliteit. De bovenloop van de IJse
is vrij recht en werd deels vergraven tot visvijvers (net buiten het studiegebied gelegen). Vanaf Hoeilaart heeft ze een matige tot slechte structuur door het rechttrekken van de waterloop
en het aanbrengen van oeverversteviging. Tussen Overijse en Huldenberg is de IJse vrij recht
en steekt soms gedeeltelijk in buizen. In het Margijsbos is de structuur nog goed, maar
stroomafwaarts is ze weer rechtgetrokken met oeverversteviging. Ter hoogte van Neerijse is
de structuur weer matig (Envico 2002).
Op de IJse werden achttien vismigratiebarrières geïnventariseerd, met een concentratie in
Hoeilaart en Overijse.
In de IJse leven momenteel, mede via bepotingen, weer achttien vissoorten (zie 2.3.2).

BODEM
Vrijwel heel het gebied is bedekt met een laag leem.

LANDSCHAP
Oorspronkelijk was het een moerassige vallei. Mettertijd is deze gecultiveerd en werden in de
komgronden, vooral tussen Hoeilaart en Huldenberg, viskweekvijvers aangelegd. Het grondgebruik is echter minder intensief geworden, waardoor weer bosgebieden zijn ontstaan. In de
loop van de twintigste eeuw is de vallei wel sterk bebouwd zodat de IJse nu door enkele sterk
verstedelijkte centra stroomt (Envico 2002).
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VEGETATIES
De IJsevallei is overwegend een beboste vallei, vooral stroomafwaarts Overijse. De bosvegetaties zijn goed ontwikkeld, dit vaak onder oude populierenaanplanten. Elzenbroek en Ruigtelzenbos is op een klein aantal plaatsen aanwezig (Hagaard, Margijsbos). Het merendeel van
de bossen is te klasseren als Elzen-Essenbos (gelaagde bossen met voorjaarsflora). Bronbosvegetaties komen verspreid over kleine oppervlakten voor. De grootste oppervlakte vindt men
in de omgeving van Margijsbos: goed ontwikkelde vegetaties met goudveil en reuzenpaardenstaart.
Naast bosvegetaties zijn het vooral de vegetaties van vochtige tot natte ruigten die goed ontwikkeld zijn. Ze komen eveneens verspreid voor, met concentraties in de omgeving van Ten
Trappen, Stokkembos en Margijsbos.
In de IJse zelf worden weinig waterplanten aangetroffen. Meestal gaat het om schedefonteinkruid.
De oevers zijn steeds steil, zodat nergens sprake is van een moerassige overgangsstrook
(Envico 2002).

FAUNA
De vogelstand is relatief als faunagroep het best geïnventariseerd. Belangrijk zijn de broedgevallen van ijsvogel (open water), dodaars (vegetatierijk stilstaand water) en sprinkhaanzanger
(natte ruigten). Ook broedgevallen van blauwe reiger, fuut, kuifeend, wintertaling, waterral,
grote gele kwikstaart en goudvink duiden het belang van de vallei voor vogels.
Van de andere diergroepen zijn veel minder gegevens bekend. Vermoedelijk komt waterspitsmuis voor.

KNELPUNTEN
RUIMTEGEBRUIK
Woon-werk-recreatie
Volgens de hydrologische studie van de IJse (Haecon-Ecorem, 2001) liggen er twee knelpuntgebieden bij overstroming binnen het deelgebied en een overstromingsgebied erbuiten
(Koningsvijvers). De Koningsvijvers ondervinden hinder door rioleringen en/of water van de
ring. Ook is de bergingscapaciteit van de vijvers sterk gereduceerd door dichtslibbing en verlanding. Een nabijgelegen parkje te Dumberg kan (volgens het model) overstromen met een
retourperiode van 25 jaar.
Het model geeft een belangrijk overstromingsgebied aan in het centrum van Overijse (nabij de
Oude molen). Het zou slechts afvoeren met een retourperiode van 5 jaar aankunnen. Een beperkte rondvraag laat niet toe dit resultaat te bevestigen.
De splitsing van de IJse en de A-Ijse wordt door Haecon-Ecorem ook als een knelpunt bij
overstromingen gezien daar de regeling van de schuif manueel moet gebeuren. Bij het dichtlaten van de schuif overstroomt de IJse en het grondgebied van het kasteel van Huldenberg; bij
het openzetten van de schuif verschuiven de overstromingen zich naar de A-Ijse.
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De IJse wordt regelmatig bepoot o.a. met beekforel. Deze bepotingen kunnen de natuurlijke
evenwichten verstoren.
In het gebied liggen ook enkele historisch waardevolle kastelen en watermolens. De omgeving ervan kan een belangrijke cultuurhistorische waarde bezitten die echter kan conflicteren
met het streven naar structuurherstel van de IJse of met streven naar (half)natuurlijke levensgemeenschappen.
De vijvers hebben alle een matige tot slechte waterkwaliteit, meestal een slechte structuur en
vaak een slecht ontwikkelde oevervegetatie. Enkele worden intensief gebruikt als visvijver,
andere liggen bij campings. Dit zorgt voor verstoring en bemoeilijkt de uitbouw en de inrichting van het gebied.
Landbouw en bosbouw
Typische kwelgebonden vegetaties zijn schaars geworden, voornamelijk door het wegvallen
van het intern beheer en/of het aanplanten van populieren.
WATERKWALITEIT EN STRUCTUURKWALITEIT (ENVICO 2002)
In de IJse wordt nog op een aantal plaatsen direct geloosd. Dit is reeds het geval in de bronzone (afwatering N5) en in de Koningsvijvers (ring). Ook zijn voor de overstorten geen effectverzachtende maatregelen getroffen die de vuilvracht moeten inperken. Over het heel het traject zijn er meer dan 40.
De biologische waterkwaliteit is goed, echter de fysico-chemische kwaliteit is matig. Ook
tonen metingen aan dat vissen in Overijse gecontamineerd zijn met PAK’s. De Nellebeek
heeft een matig tot slechte kwaliteit.
De bronbeekjes van het IJsebekken gelegen in het Brusseliaan hebben alle verhoogde nitraatconcentraties. Enkele bronnen hebben waarden boven de norm van 50 mg nitraat/l.
Waarschijnlijk zijn enkele bronnen afgeleid in collectoren.
Er zijn vier watermolens aanwezig. Bij deze watermolens varieert het verval van 0,15m
(Overschie) tot 3m (Overijse, Loonbeek). In Overijse en Huldenberg liggen er resp. één en
twee bodemvallen met een verval van 0,15 (Overijse) en 1,70m en 0,40m (Huldenberg).
De IJse is over grote delen (meer dan 90%) in een onnatuurlijke, vaak rechtgetrokken, loop
gedrongen. Zo is er geen spontane mogelijkheid tot meandering. Sommige delen zijn reeds
lang rechtgetrokken ten behoeve van de voeding van de watermolens (Envico, 2002).
Een belangrijk knelpunt voor meandering is de ligging van een collector naast de IJse. Op
enkele plaatsen kruist deze collector de waterloop.
De IJse is op drie plaatsen overwelfd. In Hoeilaart gaat ze tweemaal ondergronds voor resp.
300 en 200 meter. Onder Overijse centrum loopt de IJse voor een 500 tal meter ondergronds.
Enkele terreinen zijn opgehoogd. Dit is het geval in Loonbeek en in Hoeilaart.
De beek telt een zestiental migratieknelpunten (http://vismigratie.instnat.be). De kruisingen
met snelwegen vormen ook voor andere dieren een moeilijk te nemen hindernis.
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BELANGRIJKSTE SLEUTELPROCESSEN
De ontwikkeling van beekbegeleidende bossen is vrijwel over heel de vallei te stimuleren,
maar doordat de vallei smal en tamelijk versneden is, zijn die plaatsen eerder slechts beperkt
aanwezig, b.v. in de omgeving van het Margijsbos.
In dit deelgebied kunnen beekprocessen als watererosie en sedimentatie gestimuleerd worden.
De ontwikkeling van water- en oevervegetaties is aan te moedigen. Meandervorming is plaatselijk mogelijk. De ruimte voor overstromingen is in dit deelgebied beperkt. Overstromingen
zijn niet wenselijk indien het beekwater de basiskwaliteitsnorm niet haalt. Voor bron- en
kwelzones zijn overstromingen steeds te vermijden.
In heel de vallei zijn kwelzones actief en is een sturende factor voor de aanwezige levensgemeenschappen. De intensiteit en de kwaliteit van het grondwater zijn belangrijke parameters.
Verlanding kan in bepaalde vijverzones gestimuleerd worden.

SAMENHANG
Bij de aanleg van het fietspad t.h.v. het Margijsbos werden de bronbeekjes gezamenlijk onder
het fietspad door naar de IJse afgeleid. Dit verhindert de natuurlijke koppeling tussen deze
bronbeekjes en de IJse
De IJse loopt door vier dorpscentra. De relatie met de vallei is hier zo goed als verdwenen.
Ook op andere plaatsen zijn door (lint)bebouwing randinvloeden merkbaar. Deze bebouwing
zorgt voor een sterke ecologische isolatie van de vallei, met de hellingen en de plateaus. Bovendien is in de smalle vallei de bebouwing op veel plaatsen doorgedrongen tot diep in het
alluviaal gedeelte. Vaak leidt dit tot vertuining (soms reikt het gazon bijna tot aan het beekwater).
De IJse is een grote zijbeek van de Dijle. Voor beek- en riviergebonden organismen zijn deze
twee deelgebieden sterk aan elkaar gerelateerd.
Ruimtelijk heeft het een sterke relatie met de plateaus van Maleizen, Jezus-Eik en Duisburg.
Echter deze relaties zijn sterk verstoord door bebouwing en wegeninfrastructuur.
De kwelstromen in het gebied hebben een regionale oorsprong. De infiltratiezones liggen in
het plateau van Maleizen, het plateau van Duisburg, het plateau van Jezus-Eik en het Zoniënwoud. Vooral door de toegenomen bebouwde oppervlakte en de wijziging van de beekstructuur is deze relatie verstoord. In de IJsevallei zijn geen grondwaterwinningen actief.
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3.2.8 Plateau van Maleizen (Interfluvium IJse – Laan)
TOPOGRAFIE EN RELIËF
Dit deelgebied is 3630 ha groot.
Het macroreliëf is een vlak dat licht afhelt naar het noordoosten (van 110 m tot 80 m). Talrijke (droog)dalen en de valleien van de IJse, Laan en Dijle hebben in dit vlak reliëf gebracht: de
valleiflanken zijn steil, de droogdalen zijn golvend. Vooral van de Laan zijn een aantal zijbeken in dit plateau gelegen.
Even kenmerkend en dit in vergelijkbare dichtheden met het plateau van Duisburg zijn de
talrijke holle wegen en taluds. Globaal zijn ze sterker vertegenwoordigd in het oostelijk deel.

GEOLOGIE
De geologische opbouw is eerder uniform opgebouwd uit een zandige tertiaire Lediaanlaag op
de centrale delen en een Brusseliaanlaag op de overgang naar de valleien.

(GEO-)HYDROLOGIE
Het gebied behoort tot het infiltratiegebied van de IJse, de Laan en de Dijle.
De droogdalen voeren vooral regenwater af. Ze snijden slechts uitzonderlijk grondwaterlagen
aan. Dit laatste is het geval in de omgeving van Terdek, Moerlaanbeek en Hagaard.
Langs de valleiflanken van de IJse en de Laan zijn bronzones aan te treffen in de contactzone
van Brusseliaan met de Formatie van Kortrijk. Dit is ondermeer het geval in de omgeving van
het Meer van Genval, Schaatbroek, Margijsbos en Stokkembos.

BODEM
Bodemkundig valt een duidelijk onderscheid te maken tussen de vlakke en de hellende terreinen. De vlakke delen hebben vrijwel alle een droge leembodem. Door erosie kunnen nabij de
randen van depressies alsook op de toppen tertiaire zandlagen aan de oppervlakte komen of
ondiep voorkomen Hierdoor zijn deze bodems een fractie zandiger (zandleem tot lemig
zand). Naar het westen toe is dit nog meer uitgesproken. Hier komen ook pure zandbodems
voor.

LANDSCHAP
Het gebied is landschappelijk heterogeen.
Het westelijk en centraal deel heeft landschappelijk een meer gesloten karakter dan het plateau van Duisburg.
In het oostelijk deel ligt één van de grootste bossen van het deelgebied: het Margijsbos.
De vlakke delen kennen vooral een akkergebruik. Op de rand van de dalen stopt dit meestal
vrij abrupt en gaat daar over naar een kleinschalig gecompartimenteerd landschap met grasland en hellingbosjes.
In het westelijk deel is het landschap vrij sterk verstedelijkt, waardoor natuurgebieden zoals
b.v. Hagaard sterker geïsoleerd zijn.
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VEGETATIES
Vegetatiekundig heeft het gebied vrij veel overeenkomsten met het plateau van Duisburg.
Afwijkingen zijn vooral te verklaren door de grotere bosoppervlakte en door de meer zandige
bodems.
De bossen zijn hoofdzakelijk Wintereiken-Beukenbossen. Lager op de helling neemt de invloed van grondwater toe en ontwikkelen zich Eiken-Haagbeukenbossen. Op een aantal plaatsen kan dit het Subatlantisch type zijn, wat een oostelijke areaalgrens is. Vooral de bossen in
de omgeving van Genval en delen van het Margijsbos zijn voedselarmer en kunnen gerekend
worden tot Eiken-Berkenbos.
In het Margijsbos alsook in Hagaard zijn bronbosvegetaties aanwezig. Deze zijn plaatselijk
voedselarm en zuur waar een veenmosontwikkeling plaatsvindt. Op andere plaatsen zijn ze
kalkrijker.
Halfnatuurlijke graslanden komen verspreid voor. Het zijn overwegend kamgrasweiden. Zeer
zelden komen soortenrijke struisgrasgraslanden voor. Dit is vooral het geval in de omgeving
van Tombeek Perceelsranden hebben regelmatig vrij goed ontwikkelde glanshaver- of struisgrasvegetaties en de overgangen ertussen. In vergelijking met het plateau van Duisburg zijn
ze zuurder.
Meer dan op het plateau van Duisburg vindt men er bremstruwelen. De taluds zijn vaak begroeid met doornstruweel.
De holle wegen, vooral buiten de invloed van akkerbouw, zijn van de best ontwikkelde van
Vlaanderen. Deze hebben een Eiken-Haagbeukenvegetatie met o.a. stijve naaldvaren.
Zeer zelden vindt men een soortenrijke akkervegetatie met akkerleeuwenbek, gele ganzebloem, akkerandoorn en kromhals (Claes & Deneef 1981).
Vermeldenswaard is de rijke waterplantenvegetatie ter hoogte van. Genval in de Argentine,
een zijbeek van de Laan, met o.m. aarvederkruid.

FAUNA
Over de zoogdieren in het gebied is weinig geweten. Er werden geen gegevens gevonden over
het voorkomen van bedreigde soorten op het plateau.
In het gebied liggen een aantal oude dassenburchten.
Vermoedelijk komen op dit plateau momenteel geen bedreigde soorten reptielen en amfibieën
voor.
De broedvogelstand is de afgelopen jaren goed onderzocht. Akkervogels als geelgors en veldleeuwerik hebben hier een vitale populatie. Ook patrijs komt voor. De zandgroeve van Wolfshagen heeft een kolonie oeverzwaluw in huis. De bossen hebben eveneens een hoge waarde:
zwarte specht, wespendief, boomvalk, houtsnip.

KNELPUNTEN
De problematiek in dit deelgebied is in grote lijnen vergelijkbaar met deze van het plateau van
Duisburg.
RUIMTEGEBRUIK
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Landbouw
Veel waarden in dit deelgebied zijn in een zekere mate gebonden aan bepaalde vormen van
landbouw. Intensivering (schaalvergroting, toename van nutriënten, bestrijdingsmiddelen,
omzetten van graslanden naar akkers) zal de kenmerkende gemeenschappen van het open
agrarisch gebied negatief beïnvloeden. Dit kan zijn door biotoopverlies (b.v. vernietiging van
kleine landschapselementen), door verminderd voedselaanbod (b.v. door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de verbetering van oogstmethoden), door wijziging van de teelten (b.v.
toename maïs t.o.v. graan, omzetting graslanden), en teeltmethoden (b.v. dieper ploegen,
stopzetten beheer taluds, drainage).
Het verdwijnen van de landbouwactiviteiten (b.v. voor woon-werkfunctie) kan voor dezelfde
gemeenschappen ook negatief zijn omdat dit leidt tot biotoopverlies en fragmentatie. Vooral
in het westelijk deel is de verstedelijkingsdruk vrij sterk.
Het beheer van sommige graslanden is suboptimaal tot nadelig voor de (potentiële) waarden.
Dit is afhankelijk van factoren als maaifrequentie, -tijdstip en bemestingsgraad. Dit geldt ook
voor de vegetaties van bermen en taluds. Vooral voor de gemeenschappen van droge schrale
graslanden en mesofiele graslanden is dit een knelpunt.
Woon-werk
Vooral het westelijk deel kent een hoge verstedelijkingsgraad. Heel het gebied ondervindt
verstedelijkingsdruk, maar vooral centraal in het gebied is de bebouwing vanuit de twee valleien via de verbindingswegen bijna aaneengesloten.
Het deelgebied heeft in vergelijking met het plateau van Duisburg meer verspreide bebouwing
(b.v. omgeving Margijsbos).
In de open gebieden uit de verstedelijkingsdruk zich door de toename van hobbyweitjes. Deze
zijn geregeld overbegraasd en vertuind.
In de omgeving van Terdek ligt een grondwaterwinning, waarvan de invloed op de ecologie
van de vallei onduidelijk is.
Langs de Wolfshagenstraat liggen twee zandgroeves. Momenteel worden ze uitgebaat als
stortplaats.
Met de intentie om het gebied beter te willen ontsluiten, werden verschillende veldwegen en
ook holle wegen (al dan niet alternatief) verhard.
In het Meer van Genval domineert de recreatiefunctie.
Bosbouw
Het beheer van de bossen gebeurt nog te weinig volgens de criteria duurzaam bosbeheer. De
boomlaag is vaak gelijkvormig en gelijksoortig, de struiklaag is soms slecht ontwikkeld en de
kruidlaag kan hinder ondervinden van een intensieve exploitatie.
WATERKWALITEIT EN STRUCTUURKWALITEIT
De waterkwaliteit en de structurele kwaliteit van de waterlopen is matig tot slecht. In de omgeving van Terdek is de Peerdebeek plaatselijk gekanaliseerd. De Moerlaanbeek wordt sterk
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verstoord door de afwatering van de E411. De beken in de omgeving van het Mommaartshof
en het Keihof hebben ook een matige kwaliteit door directe en diffuse verontreiniging.
De bronzones hebben hogere nitraatconcentraties in vergelijking met concentraties in diepere
grondwaterlagen.
DUURZAAMHEID
In het gebied zijn de lineaire elementen, bossen, soortenrijke graslanden en waterlopen slecht
tot niet gebufferd, waardoor (de randen van) deze biotopen kunnen verruigen en mesofiele
overgangsmilieus verdwijnen. In bepaalde delen zijn de kleine landschapselementen schaars.
Het gebied is gevoelig voor bodemerosie.

BELANGRIJKSTE SLEUTELPROCESSEN
Het agrarisch gebied met veel akkerbouw kent een hoge bodemdynamiek Typische akkergemeenschappen zijn hiervan afhankelijk.
Bosvorming is vooral op de hellingen een sleutelproces. Op de plateaus is het proces op veel
kleinere schaal actief.
De natuurrijke biotopen zijn scherp afgegrensd ten opzichte van hun agrarisch omgeving.
Extensieve begrazing kan in dit gebied vorm geven aan structuurrijke vegetaties die de grenzen tussen delen met een verschillende functie kunnen vervagen.
Het is een infiltratiegebied. Het water dat infiltreert moet kwalitatief goed water zijn. Hierbij
is het bereiken van een evenwichtsbemesting een belangrijke vereiste. Dit is ondermeer van
belang voor de aanwezige bronzones en de (tijdelijke) waterlopen.
Het is wenselijk het bodemerosieproces af te remmen (zie o.a. deelgebied “plateau van Moorsel”).
Kwel is in de omgeving van Terdek en het Mommaartshof een sturende factor. De intensiteit
en de kwaliteit van het grondwater zijn hierbij belangrijke parameters.

RELATIES MET ANDERE DEELGEBIEDEN
De natuurrijke biotopen zijn vooral geconcentreerd in de droge colluviale dalen en op de steilste hellingen van de IJse-, en Laan- en Dijlevallei. Tussen deze concentraties zijn de relaties
niet sterk. Vooral op de flank van de IJsevallei zijn ze vaak verbroken door bewoning. Het
Margijsbos vormt hierop een uitzondering. De colluviale dalen liggen vooral aan de zijde van
de Laan- en de Dijlevallei en staan alle vrijwel haaks hierop. Dwarsverbindingen tussen deze
valleitjes zijn weinig tot niet ontwikkeld.
De externe relatie met de Dijle- en de Laanvallei is sterk verstoord door lintbebouwing en
door de wegeninfrastructuur. Vooral de verbindingswegen Abtstraat (Overijse) en Wolfshaegen (Huldenberg) hebben het aantal ruimtecorridors sterk ingeperkt. Tevens is deze zone vrij
sterk gerelateerd met de (bronnenrijke) geologische overgangszone tussen Brusseliaan en
Kortrijkiaan.
Het is een belangrijk infiltratiegebied van de IJse en de Laan en in mindere mate van de Dijle.
Deze hydrologische relatie wordt vooral verstoord door de toename van de verharde
oppervlakte.
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3.2.9 Laanvallei
TOPOGRAFIE EN RELIËF
Dit deelgebied is 275 ha groot. De Laan heeft zich diep en smal in het leemplateau ingesneden. Hoogteverschillen van 40 tot 50 meter zijn mogelijk.
De flank langs de rechteroever is duidelijk steiler dan de langs de linkeroever.

GEOLOGIE
De erosieve werking van de Laan heeft bepaald dat in heel de vallei momenteel fijne zanden
uit de formatie van Hannut (Landen-groep) dagzomen, weliswaar afgedekt met een alluviale
laag leem.
Deze zandlaag is niet dik en wordt in de diepte snel gevolgd door kleiige lagen.

(GEO-)HYDROLOGIE
Het gebied is een kwelgebied. Het grondwater wordt aangevoerd via de zanden van Hannut.
Het grondwatersysteem heeft vooral een regionaal karakter. Door de geringe dikte van de laag
zijn de intensiteiten gemiddeld relatief laag.
Op de hellingen op de grens van Brusseliaan en Kortrijkiaan kunnen bronnen voorkomen.

ECOLOGIE BEEK
De Laan is morfologisch een grote beek. Ze heeft een matig groot verval.
De Laan heeft over haar hele loop een eerder matige waterkwaliteit. De Kleine Laan (een
zijbeek) te Overijse heeft een BBI 9 en bezit nog een grote diversiteit aan macroinvertebraten.
De beekstructuur van de Laan is globaal goed tot zeer goed. Op een aantal plaatsen langs perceelsgrenzen of langs een weg is de Laan wel rechtgetrokken, maar meestal zonder oeverversteviging. De kleinere zijlopen zijn minder waardevol. Ze vertonen vaak gelijkenissen met
een gracht (b.v. de Kleine Laan).
Op de Laan werden vier vismigratiebarrières gelokaliseerd.
In de IJse leven momenteel, mede door bepotingen, weer een hoog aantal (negentien) vissoorten (zie 2.3.2).

BODEM
Vrijwel heel het gebied is bedekt met een laag alluviale leem.

LANDSCHAP
Het landschap is op de plaatsen waar de vallei smal is te typeren als vrij gesloten bos- en
struweellandschap. Waar ze breder wordt, wijzigt dit in een gecompartimenteerd, halfopen
landschap. Grote delen van de huidige broekbossen zijn vrij recent ontstaan door een spontane
ontwikkeling van verlaten graslanden.
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VEGETATIES
Kenmerkend voor de vallei is dat halfnatuurlijke tot bijna natuurlijke vegetaties toonaangevend zijn.
Alluviale bossen soms met brongemeenschappen, mesotrofe en nitrofiel elzenbroek zijn vooral in het smallere valleigedeelte prominent aanwezig. Voor een beschrijving wordt verwezen
naar de bosseninventarisatie in het kader van het natuurinrichtingsproject (Boyen et al. 2001).
De Laanvallei heeft zeer waardevolle halfnatuurlijke graslandvegetaties die tot de best ontwikkelde van Vlaanderen horen (met o.a. holpijp, moerasstreepzaad, dotterbloem, adderwortel en brede orchis). Bijzonder is ook dat de relatie met hogergelegen gronden nog vrij gaaf
gebleven is, b.v. in de omgeving van het Rodebos en het bos van Bilande.
In de Laan zelf worden niet veel waterplanten aangetroffen. Meestal gaat het om schedefonteinkruid. De Kleine laan heeft een rijke oevervegetatie.

FAUNA
Niettegenstaande de Laanvallei voor verschillende zoogdieren een (potentieel) geschikt leefgebied vormt, is er relatief weinig over bekend. In het gebied komt eikelmuis voor, wat van
regionaal belang is. De aanwezigheid van waterspitsmuis wordt vermoed. Recent vleermuizenonderzoek toonde het vooral het belang van de relatie tussen de vallei en de plateaugebieden aan. In de vallei tezamen het aangrenzend gebied leeft een populatie ree. In de vallei leven enkele bevers, nadat er exemplaren werden uitgezet in Wallonië.
In de vallei kwam tot in de jaren negentig een kleine populatie vroedmeesterpad voor.
De vogelstand is recent intensief geïnventariseerd. Belangrijk zijn de broedgevallen van ijsvogel (open water), rietgors, sprinkhaanzanger (natte ruigten), nachtegaal en wielewaal (struweel). Ook broedgevallen van blauwe reiger, ransuil, waterral, grote gele kwikstaart en goudvink duiden het belang van de vallei voor vogels aan.

KNELPUNTEN
RUIMTEGEBRUIK
Landbouw
Het voorkomen van halfnatuurlijke graslanden is in de vallei sterk afgenomen door het wegvallen van het maaibeheer.
Woon-werk-recreatie
Er komt verspreide bebouwing voor in de alluviale vallei.
De Laan wordt regelmatig bepoot o.a. met beekforel, grondel, winde,…. Deze bepotingen
kunnen de natuurlijke evenwichten verstoren.
De invloed van de grondwaterwinning van Terdek op de hydrologie van de Laanvallei is onduidelijk.
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WATERKWALITEIT EN STRUCTUURKWALITEIT
Vooral door de matige waterkwaliteit van de Laan is vegetatieontwikkeling schaars. De waterbodem is relatief zwaar gecontamineerd (o.a. met Cd en PAK). Ook de zijbeken bezitten
nog een hoge vuilvracht.
Plaatselijk is de Laan rechtgetrokken maar daarnaast zijn alle natuurlijke elementen van snelstromende laaglandbeken aanwezig namelijk sterke meandering, pool-riffle patronen, holle
oevers en natuurlijke oeverwallen. Op de Laan werden een viertal migratieknelpunten geïnventariseerd waaronder twee watermolens, een duiker en een bodemval.
De sanering van de Laan vraagt een gewestoverschrijdende aanpak.

BELANGRIJKSTE SLEUTELPROCESSEN
De ontwikkeling van beekbegeleidende bossen is actueel in grote delen van de vallei het dominerende sleutelproces. Het is een van de factoren die ongunstig is voor het behoud van de
halfnatuurlijke gemeenschappen.
In dit deelgebied kunnen beekprocessen als watererosie en sedimentatie gestimuleerd worden.
De ontwikkeling van water- en oevervegetaties is aan te moedigen. Meandervorming is vrijwel over de hele lengte mogelijk. In dit deelgebied is er in vergelijking met de andere zijbeken meer ruimte voor overstromingen. Overstromingen zijn niet wenselijk indien het beekwater de basiskwaliteitsnorm niet haalt. Voor bron- en kwelzones zijn overstromingen steeds te
vermijden.
In heel de vallei zijn kwelzones actief en is een sturende factor voor de aanwezige levensgemeenschappen. De intensiteit en de kwaliteit van het grondwater zijn belangrijke parameters.
Verlanding kan in lokale vijverzones gestimuleerd worden. Het behoud van open water is
ondermeer belangrijk indien hervestiging van vroedmeesterpad beoogd wordt.

RELATIES MET ANDERE DEELGEBIEDEN
Het is een smalle vallei waardoor randinvloeden zich sterker laten gelden.
Wegeninfrastructuur en bebouwing langs en soms door de vallei belemmeren de migratiemogelijkheden. Dit verstoort vooral de relatie met het plateau van Maleizen. De relatie met het
plateau van Ottenburg is nog vrij goed en in verhouding met de andere vallei-plateau-relatie
in het gebied is dit de best bewaard gebleven.
De Laan is een grote zijbeek van de Dijle. Voor beek- en riviergebonden organismen zijn
deze twee deelgebieden sterk aan elkaar gerelateerd.
Ruimtelijk heeft het een sterke relatie met de plateaus van Ottenburg en Duisburg. Echter
deze relaties zijn sterk verstoord.
De kwelstromen in het gebied hebben een regionale oorsprong. De infiltratiezones liggen
vooral in het plateau van Maleizen en in het plateau van Ottenburg. Vooral door de toegenomen bebouwde oppervlakte is deze relatie verstoord. In de Laanvallei zelf zijn geen grondwaterwinningen actief, wel in de omgeving (Terdek).
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3.2.10 Plateau van Ottenburg (Interfluvium Laan – Dijle)
TOPOGRAFIE EN RELIËF
Het deelgebied, 1054 ha groot, maakt deel uit van het plateau van Ottenburg of Waver, dat
voor het grootste deel buiten het studiegebied is gelegen.
Het is onder invloed van de Dijle en de Laan een reliëfrijk gebied. De vlakke delen situeren
zich op 80 tot 100 m hoogte.
De valleiflanken zijn steil, de droogdalen zijn golvend. Vooral van de Laan zijn een aantal
zijbeken in dit plateau gelegen.
Het gebied telt een groot aantal taluds verspreid over heel het gebied, de holle wegen zijn
schaarser, maar soms heel goed ontwikkeld op structureel (lengte, diepte, een onverhard bedding) en vegetatiekundig vlak (o.a. voorkomen van stijve naaldvaren).

GEOLOGIE
De geologische opbouw is vrij uniform opgebouwd uit een zandige tertiaire Brusseliaanlaag.
Op de flanken dagzomen Kortrijkiaankleien.

(GEO-)HYDROLOGIE
Het gebied behoort tot het infiltratiegebied van de Laan en de Dijle.
Op de hellingen op de grens van Brusseliaan en Kortrijkiaan kunnen bronnen optreden. Dit is
het geval in de omgeving van het Rodebos, Neerpoorten en Vogelzang.

BODEM
Door het uitgesproken reliëfrijk karakter kent dit deelgebied een grote afwisseling van bodemtypen. De vlakke delen hebben vrijwel alle een droge leembodem. De bodems van de
hellende delen en ook de hoogste delen zijn een fractie zandiger (zandleem tot lemig zand).

LANDSCHAP
Ook op landschappelijk vlak is het gebied gevarieerd. Akkers, grasland, begroeide taluds,
houtkanten en bos wisselen elkaar af, waardoor het een kleinschalig karakter heeft. Het landschap wordt evenwel vrij sterk verstoord door lintbebouwing.
Het deelgebied omvat het Rodebos een relatief groot boscomplex dat zich uitstrekt op de
rechterflank van de Laanvallei en ook een plateaugedeelte omvat.

VEGETATIES
Kenmerkend voor dit gebied, samen met het deelgebied Vaalbeekvallei, is het relatief groter
aandeel van vegetaties gebonden aan zandige bodems. In de akkerflora uit dit zich ondermeer
door het voorkomen van gele ganzebloem. Onbemeste graslanden en bermen hebben vaak een
struisgrasvegetatie met b.v. grasklokje, muizenoortje en zandblauwtje. De droge bossen hebben kenmerkende vegetaties voor zure bodems met o.a. bochtige smele. In het Rodebos komt
de voor de regio grootste oppervlakte heidevegetatie voor, met naast struikhei ook blauwe
bosbes en pijpenstrootje.
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De bossen zijn in hoofdzaak Wintereiken-Beukenbossen. Op plaatsen met een zandige bodem
heeft men kans op Eiken-Berkenbos, maar meestal vindt men er een naaldhoutaanplant. Op
voedselrijkere en vochtigere plaatsen komt “Subatlantisch”-Eiken-Haagbeukenbos voor. De
bronbosvegetaties van het Rodebos zijn bijzonder waardevol. Sommige van deze bronnen zijn
opvallend arm aan hogere planten en worden gedomineerd door een uitgebreide reeks van
vaak zeldzame blad- en levermossen. Deze mossenrijke brongemeenschappen kunnen gerekend worden tot de Wolmos-associatie, zowel in Vlaanderen als in de omringende landen, een
zeer zeldzaam vegetatietype. Andere bronnen zijn rijk aan hogere planten en worden onder
andere gekenmerkt door het voorkomen van daslook, paarbladig en verspreidbladig goudveil,
reuzenpaardenstaart, bospaardenstaart, boswederik, hangende zegge, wijdarige zegge,.. (Saey
1988).
Het Rodebos herbergt ook kwetsbare soorten van zure schraalgraslanden zoals betonie.

FAUNA
Over de zoogdieren in het gebied is betrekkelijk weinig geweten. Er werden geen gegevens
gevonden over het voorkomen van bedreigde soorten op het plateau. In het gebied liggen een
aantal oude dassenburchten.
De broedvogelstand is de afgelopen jaren goed onderzocht. Bedreigde akkervogels als geelgors, veldleeuwerik hebben hier een vitale populatie. Ook patrijs komt voor.
De bossen hebben eveneens een hoge waarde: zwarte specht, wespendief, boomvalk, houtsnip, appelvink, fluiter, gekraagde roodstaart en vermoedelijk ook boompieper in het heidegebied Rodebos.

KNELPUNTEN
RUIMTEGEBRUIK
Landbouw
Veel waarden in dit deelgebied zijn in een zekere mate gebonden aan bepaalde vormen van
landbouw. Intensivering (schaalvergroting, toename van nutriënten, bestrijdingsmiddelen,
omzetten van graslanden naar akkers) zal de kenmerkende gemeenschappen van het open
agrarisch gebied negatief beïnvloeden. Dit kan zijn door biotoopverlies (b.v. vernietiging van
kleine landschapselementen), door verminderd voedselaanbod (b.v. door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de verbetering van oogstmethoden), door wijziging van de teelten (b.v.
toename maïs t.o.v. graan, omzetting graslanden), en teeltmethoden (b.v. dieper ploegen,
stopzetten beheer taluds, drainage).
Het verdwijnen van de landbouwactiviteiten (b.v. voor woon-werkfunctie) kan voor dezelfde
gemeenschappen ook negatief zijn omdat dit leidt tot biotoopverlies en fragmentatie. Vooral
in het westelijk deel is de verstedelijkingsdruk vrij sterk.
Het beheer van sommige graslanden is suboptimaal tot nadelig voor de (potentiële) waarden.
Dit is afhankelijk van factoren als maaifrequentie, -tijdstip en bemestingsgraad. Dit geldt ook

170

Instituut voor Natuurbehoud

Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

voor de vegetaties van bermen en taluds. Vooral voor de gemeenschappen van droge schrale
graslanden en mesofiele graslanden is dit een knelpunt.
Woon-werk
Het gebied kent een relatief dichte lintbebouwing, die in tegenstelling met andere deelgebieden ook op het centrale deel aanwezig is. Daarnaast liggen veel vakantiewoningen en een
camping in een natuurrijke omgeving.
Het gebied ondervindt een verstedelijkingsdruk o.a. vanuit Waver. Ook voor het industriegebied van Waver bestaan uitbreidingsplannen op het plateau.
Bosbouw
Het gebied kende een vrij grote heide-oppervlakte (o.a. Rodebos en Vogelzang). Deze plaatsen zijn vrijwel volledig bebost geworden.
Het beheer van de bossen gebeurt nog te weinig volgens de criteria van duurzaam bosbeheer.
De boomlaag is vaak gelijkvormig en gelijksoortig. De struiklaag is soms slecht ontwikkeld
en de kruidlaag kan hinder ondervinden van een intensieve exploitatie.
WATERKWALITEIT EN STRUCTUURKWALITEIT.
De waterkwaliteit van de zijbeken is matig door lozingen van huishoudelijk afvalwater en
door diffuse verontreiniging vanuit de landbouw.
In de bronnen in het Vlaams natuurreservaat Rodebos en Laanvallei wordt sinds een aantal
jaren een geleidelijke toename van de nitraatconcentraties vastgesteld. Dit heeft een verschuiving in de mos- en kruidvegetaties naar minder waardevolle soorten tot gevolg. Deze nitraataanvoer wordt veroorzaakt door de bemesting van de landbouwgronden ten oosten van het
bos. Ten einde de verdere aanrijking van de bronvegetaties te stoppen, dringen zich op korte
termijn maatregelen op in het landbouwgebied.
Ook bebouwing in de buurt van bronzones kan tot verontreiniging leiden. Dit is ondermeer
het geval in Neerpoorten.
Een bronbeekje in Vogelzang is vergraven tot een serie vijvers.

BELANGRIJKSTE SLEUTELPROCESSEN
Het agrarisch gebied met veel akkerbouw kent een hoge bodemdynamiek Typische akkergemeenschappen zijn hiervan afhankelijk.
Bosvorming is vooral op de hellingen een sleutelproces. Op de plateaus is het proces op veel
kleinere schaal actief.
De natuurrijke biotopen zijn scherp afgegrensd ten opzichte van hun agrarisch omgeving.
Extensieve begrazing kan in dit gebied vorm geven aan structuurrijke vegetaties die de grenzen tussen delen met een verschillende functie kunnen vervagen.
Het is een infiltratiegebied. Het water dat infiltreert moet kwalitatief goed water zijn. Hierbij
is het bereiken van een evenwichtsbemesting een belangrijke vereiste. Dit is ondermeer van
belang voor de aanwezige bronzones en de (tijdelijke) waterlopen.
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Het is wenselijk het bodemerosieproces af te remmen (zie o.a. deelgebied “plateau van Moorsel”).

SAMENHANG
De meeste natuurlijke biotopen (uitgezonderd het Rodebos) zijn vrij langgerekt en smal,
waardoor ze gevoeliger zijn voor randinvloeden. In het deelgebied hangen de natuurrijke biotopen vrij goed samen.
De Leuvensestraat deelt het gebied op. Het is onduidelijk voor welke soorten deze straat momenteel een barrière vormt.
Het gebied is nauw verbonden met de Laanvallei en de Dijlevallei. Actueel is de relatie met
de Laanvallei nog tamelijk goed (zie hoger). Aan zijde van de Dijlevallei komt over een grote
lengte lintbebouwing voor. Belangrijke plateaudelen worden hierdoor vrijwel afgesneden van
natuurgebieden en open ruimtes in de vallei Vooral in de omgeving van Florival kan deze
relatie versterkt worden.
Ruimtelijk heeft het gebied ook een sterke relatie met het plateau van Maleizen.
Het is een infiltratiegebied van de Dijle en de Laan. Deze hydrologische relatie wordt vooral
verstoord door de toename van de verharde oppervlakte.
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3.2.11 Dijlevallei
TOPOGRAFIE, RELIËF EN GEOLOGIE
De vallei van de Dijle ten zuiden van Leuven doorsnijdt de typische leemplateaus van midden
België. De vallei heeft een duidelijk komgrond-oeverwalprofiel.
In het zuiden van het studiegebied dagzomen vooral fijne zanden van de Formatie van Haccourt. In het uiterste zuidelijk punt treedt een krijtlaag van deze formatie aan de oppervlakte.
Vanaf Sint-Agatha-Rode zijn ook deze zanden weggeërodeerd en dagzomen kleilagen van de
Formatie van Kortrijk.

(GEO-)HYDROLOGIE
Het brongebied bevindt zich in Wallonië. Daar situeren zich grote bronzones in de dagzomende formatie van Brussel en de primaire sokkel. Naarmate de Dijle noordwaarts stroomt,
snijdt ze zich dieper in de leemplateaus in. Ook in het deelgebied liggen belangrijke kwelgebieden: in de omgeving van de vijvers van Oud-Heverlee, een kleine zone langs de Waverse
baan nabij de Doode Bemde en een grote zone langs de rechtervalleiflank in de omgeving van
het Groot Broek te Sint-Agatha-Rode (o.a. Prés St.Jean) (De Becker 1996).

ECOLOGIE RIVIER
Ter hoogte van het projectgebied bevindt de Dijle zich in haar middenloop.
Net zoals de Gete, de bovenlopen van de Demer en haar bijrivieren (o.a. Herk en Mombeek),
de Zenne en de Dender draineert de Dijle een deel van het Leemplateau van Midden België.
De Dijle en haar vallei kennen nog een oorspronkelijke opbouw en een structuur die in beperkte mate aangepast is door de mens. Dit is in tegenstelling met de valleien van de Dender
en de Zenne, die sterk verstedelijkt zijn en waar de rivier haar oorspronkelijke structuur verloren heeft. De valleien van de Gete en de Demer zijn dan weer aangepast aan intensieve landbouw. De rivieren zelf zijn teruggedrongen in smalle, deels bedijkte beddingen. De Dijlevallei
vervult dus een belangrijke rol als referentiebeeld van een alluviale middenloop, zowel in
Vlaams als in West-Europees perspectief.

LANDSCHAP
De vallei van de Dijle haalt actueel haar hoge ecologische waarden uit de relatief extensieve
landbouwuitbatingen en de geringe aantasting van zowel de rivier- als valleistructuur. Tevens
dragen de boscomplexen op de oostelijke plateaus en de reliëfrijke leemakkers doorweven
met een aanzienlijke hoeveelheid kleine landschapselementen op de westelijke plateaus bij tot
een verhoging van de globale natuurwaarden.
Het valleilandschap is sedert honderden jaren een kleinschalig open graslandensysteem, dat
tegenwoordig mooi behouden en hersteld werd in de omgeving van de Doode Bemde. Vooral
het aanplanten van populier heeft dit beeld op vele plaatsen veranderd. Ook het verlaten van
de graslanden en de spontane ruigte- en bosontwikkeling die erop volgde tekent het landschap.
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NATUUR
De natuurwaarden van de vallei worden in de eerste plaats bepaald door de volledigheid van
het assortiment aan eutrofe tot mesotrofe systemen. De meeste kenmerkende soorten van een
intact riviersysteem zijn (minstens lokaal) nog terug te vinden in de vallei van de Dijle. In de
tweede plaats wordt de natuurwaarde hoog ingeschat door de aanwezigheid van zeldzame
soorten, eigen aan grote en oude bossen, extensieve landbouwuitbatingen (zowel akkers als
hooilanden) en een kleinschalig landschap.
In De Becker (1996) wordt een goede beschrijving gegeven van de biotopen aanwezig in het
Dijleland. Hieruit werden de delen die slaan op de Dijlevallei overgenomen.
In het natuurreservaat de Doode Bemde ligt een fraai, maar ook het enige voorbeeld van een
mesotroof Elzenbroek van deze streek. Er komt onder andere veel Elzenzegge en Haakveenmos voor. Dit bos is slechts veertig jaar oud en was voordien venig hooiland.
Alluviale graslanden en ruigten zijn in de Dijlevallei nog bijzonder goed vertegenwoordigd.
Op de droogste plekken in de valleien, op oeverwallen en de voet van de valleiflank (colluvium), treffen we de glanshavergraslanden aan. Doorgaans zijn dat de vochtige varianten ervan,
met margriet, berenklauw, kropaar, glanshaver, grote vossenstaart, kleine klaver, kleine ratelaar, fluitenkruid, beemdlangbloem, groot streepzaad, knolsteenbreek en voor Vlaanderen
nagenoeg uitsluitend beperkt tot de vallei van de Dijle, de beemdooievaarsbek. Hier en daar
zijn er een aantal drogere varianten aanwezig met soorten als rapunzelklokje, jakobskruiskruid, St.-Janskruid, wilde peen en duizendblad.
Worden deze graslanden begraasd of nabegraasd, dan stijgt het soortenaantal aanzienlijk en
komen er ook nog kamgras, madeliefje, goudhaver, timothee, herfstleeuwentand, massa's
vlinderbloemigen.
De dottergraslanden worden gekenmerkt door echte koekoeksbloem, dotterbloem, bosbies,
veldrus, moerasstreepzaad, waterkruiskruid, kale jonker, trosdravik, zompvergeet-me-nietje
en brede orchis.
Een opvallende soort die hier optimaal staat is de grote ratelaar. Zowat 8 jaar geleden begon
de soort opnieuw spontaan en zeer snel de graslanden van het natuurreservaat de Doode Bemde te herkoloniseren. Er was nog slechts één klein perceeltje in St.-Joris-Weert waar de soort
zich had weten te handhaven. Door een grote overstroming van de leigrachten ontsnapte de
soort uit haar isolement en vandaag komt ze opnieuw in een groot deel van de Dijlevallei
voor. Men treft ze zelfs hier en daar opnieuw in de wegbermen aan ten gevolg van transport
via hooi en landbouwmachines.
Dottergraslanden die reeds vele tientallen jaren niet meer bemest worden of zeer extensief
gebruikt worden, herbergen ook tal van kleine plantensoorten, die minder opvallend maar
doorgaans zeldzaam zijn, zoals Blauwe- en Bleke zegge, Dwergbies en Addertong.
In het Dijleland liggen ook honderden hectaren vochtige tot natte ruigte. Dat is een vrij recent
verschijnsel. Na de Tweede Wereldoorlog werden heel wat graslandpercelen verlaten of ingeplant met populieren. Op deze terreinen ontwikkelden zich de ruigten. Ook dit is op Vlaamse
schaal vrij bijzonder. Deze ruigten zijn dikwijls bijzonder bloemrijk. Ook hier is een zonering
te zien veroorzaakt door de verschillen in vochtigheid van de bodem. Op de droogste plaatsen
in de valleien zijn vooral schermbloemigen van de partij; gewone engelwortel, berenklauw,
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dolle kervel en minder opvallend het heggendoornzaad. Daarnaast komen ook late guldenroede, heelblaadjes, bermooievaarsbek, kruldistel en akkerdistel veelvuldig voor.
De ruigten van iets vochtiger terreinen (verlaten dottergraslanden) worden gedomineerd door
een fraaie combinatie van moerasspirea, kattenstaart, moerasandoorn, moesdistel, gewone
wederik en harig wilgenroosje.
De echt natte terreinen worden overdekt met zeggenruigten en rietruigten, waarin moeraszegge, scherpe zegge, blauw glidkruid, wilde bertram, hennegras en echte valeriaan domineren.
Beide typen ruigte komen echter slechts sporadisch voor. De enige rietruigte van formaat is te
vinden in de Doode Bemde.
Zeggenruigten komen wel meer voor, maar dan versnipperd en verspreid over een hele grote
oppervlakte.

Faunistisch is de Dijlevallei vooral gekend als een belangrijk broed- en pleister- en doortrekgebied voor vogels (zie 2.3.4). Op grond hiervan werd de vallei aangeduid als Vogelrichtlijngebied.

KNELPUNTEN
RUIMTEGEBRUIK
Woon-werk
Aan weerszijden van de vallei komt over een grote lengte lintbebouwing voor. Belangrijke
valleidelen worden hierdoor vrijwel afgesneden van natuurgebieden en open ruimtes op de
plateaus (o.a. Meerdaalwoud en plateau van Duisburg).
In het gebied komen op verschillende plaatsen grondwaterwinningen voor. Op bepaalde plaatsen leidt dit tot verdrogingsverschijnselen.
Vanuit de recreatieve sector neemt de druk om in de Dijle- en de Laanvallei recreatieve activiteiten toe laten de laatste jaren sterk toe. Vooral de aanleg van verharde fietspaden en afvaarten van de Dijle vormt een belangrijk knelpunt.

BELANGRIJKSTE SLEUTELPROCESSEN
De rivierdynamiek is een van de belangrijkste sleutelprocessen in dit gebied. Het omvat erosie
van oevers, sedimentatie van deeltjes, transport van organismen en inundaties en geeft in dit
deelgebied ondermeer vorm aan meanders, holle oevers, stroomkuilen en een oeverwalkomgrondprofiel.
De ontwikkeling van rivierbegeleidende bossen is in grote delen van de vallei mogelijk.
Vooral in enkele zones van de vallei (zie hoger) zijn kwelzones actief en is een sturende factor voor de aanwezige levensgemeenschappen. De intensiteit en de kwaliteit van het grondwater zijn belangrijke parameters.
Verlanding kan in lokale vijverzones gestimuleerd worden. Het behoud van open water is
ondermeer belangrijk voor de watervogels.
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SAMENHANG
Het deelgebied kent een hoge dichtheid aan natuurlijke biotopen. Deze sterke interne samenhang wordt enkel onderbroken door enkele dwarswegen en enkele percelen die met een intensief landgebruik.
De externe samenhang is sterker verstoord. Lintbebouwing snijdt grote delen van de vallei af
van de aanpalende plateaugebieden. Aan de voet van de oostelijke valleiflank van de Dijle
loopt de spoorlijn Leuven-Waver. De uitbouw van deze lijn ten behoeve van het vrachtverkeer kan, naast het verlies van enkele zeer waardevolle biotopen, ook negatieve gevolgen
hebben voor de voor het gebied belangrijke grondwaterstromingen (kwel).
De relaties met de IJsevallei en de Laanvallei zijn nog relatief intact gebleven.
De kwelstromen in het gebied hebben een regionale oorsprong. De infiltratiezones binnen het
studiegebied liggen ondermeer in het plateau van Maleizen, het plateau van Ottenburg en het
plateau van Moorsel. Een modelberekening van De Smedt et al.(2001) geeft aan dat vooral
door grondwateronttrekking de kwelintensiteit in de vallei is afgenomen.
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3.2.12 Vaalbeekvallei
TOPOGRAFIE EN RELIËF
Dit deelgebied is 434 ha groot. De Vaalbeek heeft een zacht hellende vallei uitgesleten. De
hoogten variëren tussen 40 en 50 m.

GEOLOGIE
De geologische opbouw is vrij uniform opgebouwd uit een zandige tertiaire Brusseliaanlaag.

(GEO-)HYDROLOGIE
Vooral in het westelijk deel nabij de Waversebaan ligt een kwelgebied. Het grondwater wordt
met matig hoge intensiteit aangevoerd via de Brusseliaanzanden. Het grondwatersysteem
heeft vooral een regionaal karakter.
Op de hellingen kunnen bronnen optreden. Een heel mooi voorbeeld is bronbos in het Kouterbos.

ECOLOGIE BEEK
De Vaalbeek is morfologisch een kleine beek. Ze heeft een matig groot verval.
Ze heeft over haar hele loop een eerder matige waterkwaliteit.
De beekstructuur van de Vaalbeek is globaal matig. Ter hoogte van de Zoete Waters werd de
beek vergraven tot een serie van vijf vijvers.
Voor de visfauna wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3.2.

BODEM
In tegenstelling met de andere gebieden komen hier vooral zandleembodems voor.

LANDSCHAP
Het landschap is getypeerd als vrij bosrijk landschap. De bossen zijn gefragmenteerd door
graslanden en akkers.

VEGETATIES
Vooral de bosvegetaties zijn goed ontwikkeld. Het Kouterbos is een voorbeeld van een hellingbos, met zeer goed ontwikkelde bronbosvegetaties. Langs de Vaalbeek ontwikkelen zich
zeer waardevolle beekbegeleidend bosvegetatie met o.a. zeer zeldzame en kwetsbare mossen
(cfr. Rodebos).
De meeste graslandwaarden zijn terug te vinden in de bermen (o.a. met grasklokje, knolboterbloem). Ook de akkers hebben indicatoren van zandgronden (b.v. slofhak).
In het Zoet Water kwam groot nimfkruid voor, wat uniek was voor België.

FAUNA
Er zijn weinig literatuurgegevens over de fauna van de Vaalbeek bekend. Het voorkomen van
ree is bekend.
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De vogelstand is recent intensief geïnventariseerd. Akkervogels als geelgors en veldleeuwerik
komen voor. Waarschijnlijk broedt ijsvogel er.

KNELPUNTEN
RUIMTEGEBRUIK
Woon-werk
In de Vaalbeek vormt de toeristische uitbouw van de Zoete Waters een belangrijke hinderpaal
voor natuurgericht beheer van de groene zones.
In het gebied is er een grote vraag naar grond door paardenliefhebbers en voor wijnbouw,
waardoor weinig gronden beschikbaar komen voor inrichting zoals b.v. bosuitbreiding.
WATERKWALITEIT EN STRUCTUURKWALITEIT
De Vaalbeek zelf heeft matig ontwikkelde structuurkenmerken. Ze werd grotendeels rechtgetrokken en de oevers werden verstevigd. Ter hoogte van Zoet Water werd de loop vergraven
tot een serie vijvers, die vroeger een bijzondere watervegetatie hadden. Er zijn een tiental
vismigratieknelpunten, voornamelijk door de aanwezigheid van monniken in de vijvers.
De waterkwaliteit van de Vaalbeek vermindert van zeer goed nabij het RWZI naar matig goed
in het westelijk deel. Deze verslechtering is vooral te wijten aan de directe lozing van riolering in de beek.
De vijvers van Zoet Water zijn voedselrijk voornamelijk doordat de Vaalbeek erdoor stroomt
en door een hoge dichtheid aan karpers. Ook is er een lokaal lozingspunt (afwatering manege)

BELANGRIJKSTE SLEUTELPROCESSEN
Bosontwikkeling is in heel het studiegebied een sleutelproces. In het agrarisch gebied wordt
het tegengewerkt door een hoge bodemdynamiek
In dit deelgebied kunnen beekprocessen als watererosie en sedimentatie gestimuleerd worden.
De ontwikkeling van water- en oevervegetaties is aan te moedigen. Meandervorming is vrijwel over de hele lengte slechts in beperkte mate mogelijk. In dit deelgebied is weinig ruimte
voor overstromingen. Overstromingen zijn niet wenselijk indien het beekwater de basiskwaliteitsnorm niet haalt. Voor bron- en kwelzones zijn overstromingen steeds te vermijden.
Verlanding kan in de vijverzones van het Zoet Water gestimuleerd worden. Behoud van open
water is voor bepaalde waterplantengemeenschappen zoals fonteinkruid- en vederkruidgemeenschappen noodzakelijk.

RELATIES MET ANDERE DEELGEBIEDEN
Ruimtelijk heeft het een sterke relatie met het Heverleebos en het Meerdaalwoud. Het deelgebied ligt in een belangrijk verbindingszone tussen deze bossen. De dichtbebouwde MauritsNoostraat is hierbij een aanzienlijk.
Het heeft ook sterke relatie met de Dijlevallei. Ook deze verbinding wordt door een verkeersweg gehinderd.
178

Instituut voor Natuurbehoud

Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

De Vaalbeek is een zijbeek van de Dijle. Voor beekgebonden organismen zijn deze twee
deelgebieden sterk aan elkaar gerelateerd.
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4 NAAR STREEFBEELDEN VOOR HET STUDIEGEBIED
Op basis van de actuele en potentiële ecologische waarden wordt in dit hoofdstuk een globale
visie opgemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de randvoorwaarden die de andere
sectoren aan het gebied opleggen.

Het bepalen van een globale visie gebeurt in een aantal fasen.

Eerst wordt vanuit ecologisch standpunt, op schaal van het studiegebied, een lange termijnstructuurvisie uitgetekend. Op basis van de aanwezige en gewenste functies van het gebied en
de te volgen strategie voor de ontwikkeling van de ecologische waarde, werd het gebied verdeeld in structuureenheden: zones met gelijkende kenmerken of doelstellingen en een al dan
niet ruimtelijke samenhang.

Een volgende stap is het formuleren van ecologische opties of doelstellingen. Een optie geeft
een ontwikkeling of een karakteristiek aan die vanuit ecologisch oogpunt als sturend gezien
wordt. Dit kan zowel op het schaalniveau van het studiegebied (hoofdopties), van het deelgebied (gebiedsopties) als op lokale schaal (lokale opties).

Deze opties worden ingevuld onder de vorm van natuurdoeltypen en specifieke doelsoorten.
Een natuurdoeltype is een geheel van abiotische omstandigheden (van nature voorkomend of
antropogeen), een bepaald beheer en de biotische gemeenschappen die zich hierbinnen ontwikkelen. Het stelsel van natuurdoeltypen is geen wetenschappelijke classificatie van vegetatietypen, maar een hulpmiddel voor het natuurbeleid.
Een specifieke doelsoort is een soort waarvan het behoud bijzondere beschermingsmaatregelen vereist.

Tot slot worden voor deze opties binnen het kader van landinrichting relevant geachte acties
voorgesteld.
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4.1 STRUCTUURVISIE
Dit onderdeel beschrijft de functionele en ruimtelijke positionering van het aspect “natuur” op
niveau van de structuureenheid. Deze beschrijving op hoofdlijnen kan lokaal sterk afwijken
en zelfs volledig andere accenten leggen (b.v. woonconcentratie in buffergebied of een waardevol bosje in het open agrarisch gebied). Dergelijke situaties worden beschreven op niveau
van de deelgebieden.

Voor de structuurvisie werden vijf structuureenheden gedefinieerd:

Woongebied
Binnen deze eenheid is woon-werken de hoofdfunctie.
Hier horen de ecologische waarden vooral in een sociaal en milieuhygiënisch verband geplaatst te worden. Voorbeelden zijn een schermbos, een natuurtuin,…
In deze eenheid gaat de aandacht vooral uit naar het behoud1 van de ecologische waarden.
Sociaal rendement primeert op de ecologische waarden.
Vrijkomende gronden aangeduid als buffergebieden of agrarisch gebied op het gewestplan
dienen maximaal de leefbaarheid ten goede te komen.

Buffergebied
Dit is een overgangseenheid met vooral een landbouw- en een (toenemende) woonfunctie.
Deze zone is voor de niet-woongebieden een belangrijke buffer tegen de verstedelijkingsdruk.
Landbouw wordt in deze eenheid maximaal als functie behouden.
Ecologische waarden worden hier in de eerste plaats behouden via ecotoopbeheer. In deze
zone wordt bovendien het accent gelegd op meekoppeling van de ecologische functie met
ontwikkelingen en geplande iniatieven. Voor de landbouw zijn kleinschalige (bio)landbouw,
multifunctionele landbouw voorbeelden van meekoppeling, voor de woonfunctie zijn dit bijvoorbeeld initiatieven die zachte recreatie bevorderen, aanleg van een stadsbos.
In vergelijking met het woongebied is in deze zone meer ruimte voor natuur mogelijk. De
nodige aandacht gaat in deze zone naar het doortrekken van de groene vingers (cfr. voorontwerp provinciaal structuurplan) naar niet-woongebieden.
1

Behoud wordt in dit hoofdstuk steeds in de zin gebruikt van een duurzaam behoud van de
actuele toestand.
Versterking streeft uitbreiding na van bepaalde actueel voorkomende waarden.
Herstel en ontwikkeling streeft bevordering na van bepaalde waarden die resp. achteruitgegaan of verdwenen zijn.
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Open agrarisch gebied
Landbouw is in deze eenheid de hoofdfunctie.
Natuurwaarden zijn nauw gerelateerd (ruimtelijk en functioneel) met de agrarische functie.
Het accent ligt op behoud en lokale versterking van de KLE, waarbij de versterking meegekoppeld wordt aan het uitwerken van de problematiek inzake erosie en waterbeheer.
Het behoud van holle wegen als kenmerkend element zowel als cultuurhistorisch erfgoed, als
geomorfologisch verschijnsel en als biologische waarde is van nationaal belang.
Het behoud van de hamster is een sturende factor.

Verbindingsgebied
Landbouw is in deze eenheid de hoofdfunctie op de plateaugebieden. In de valleien komen
meerdere functies nevengeschikt naast elkaar voor.
Deze gebieden hebben een intrinsieke ecologische waarde die voor het plateaugebied vergelijkbaar is met deze van het open agrarisch gebied. De ruimtelijke positionering echter tussen
de natuurkernen resulteert in een gewenste ontwikkeling waarbij de vorming van metapopulaties tussen de kenmerkende gemeenschappen van de natuurkernen sturend wordt (corridorfunctie).
Hierbij zal de ontwikkeling van het type verbinding (biotoopgebonden, soortgebonden, procesgebonden) afhankelijk zijn van de aangetroffen gemeenschappen in de natuurkern.
In deze gebieden wordt het behoud nagestreefd van de intrinsieke waarden en versterking of
herstel/ontwikkeling van de corridorfunctie.

Natuurkern
Natuurbehoud is in deze eenheid de hoofdfunctie.
Deze gebieden bezitten een hoge dichtheid aan natuurlijke elementen.
Het ecodistrict “Brabants lemig heuveldistrict” is één van de meest beboste van Vlaanderen
en bevat de grootste oppervlakte historisch bos. als een restant van het Kolenwoud dat ooit de
streek bedekte. De kleine fragmenten kennen een veelheid aan bosvormen: open/gesloten,
nat/droog, voedselarm/-rijk, maar veelal gekenmerkt door ‘oude bosvegetaties’. Door hun
kenmerkende ontwikkeling eigen aan de standplaats kunnen ze als exemplarisch voor het
bostype beschouwd worden.
De Laan- en de Dijlevallei werden integraal als natuurkerngebied aangeduid. Het is een van
de weinige riviertrajecten in Vlaanderen die gespaard is gebleven van grootschalige ingrepen.
De Dijle noch de Laan zijn hier ingedijkt of rechtgetrokken. De vallei bezit nog een goed gedifferentieerd stelsel van oeverwallen en komgronden. Op de Laan en een beperkt traject van
de Dijle gebeuren sinds enkele jaren geen ingrepen meer en wordt de natuurlijke rivierdynamiek hersteld.
182

Instituut voor Natuurbehoud

Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

De Molenbeekvallei is een vrij goed aangesloten vallei en wordt vooral gekenmerkt door een
natuurlijke valleibodem. Er ontwikkelen zich zeer waardevolle boscomplexen. De hydrologie
is enkel plaatselijk verstoord en is bijzonder door het optreden van kalkrijke kwel van regionale oorsprong.
De IJse is een snelstromende beek die vooral vanaf het Margijsbos een goede structuur heeft.
Hier is ook de verbinding met het plateaugebied nog het best bewaard gebleven en zijn er
grote bronzones aanwezig.
In de Natuurkernen wordt gestreefd naar het behoud, herstel en versterking van de ecologische waarden.

Deze vijf structuureenheden delen het gebied in zones, zoals in figuur 74 wordt weergegeven.
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4.2 OPTIES EN NATUURSTREEFBEELDEN
In deze studie gelden drie niveaus van opties: hoofdopties, opties op het niveau van een deelgebied (kortweg gebiedsopties) en opties op lokale schaal (lokale opties).

Een hoofdoptie is een doelstelling die het niveau van deelgebied overstijgt. Het geheel van
hoofdopties bepaalt in grote mate de gewenste ontwikkelingsrichting(en) van het gebied.
Een gebiedsoptie geldt voor een heel deelgebied of voor één of meer structuureenheden ervan.
Vaak is dit laatste het geval. Gebiedsopties vullen meestal de hoofdopties aan.
Een lokale optie geldt voor een specifiek onderdeel van een deelgebied. Meestal vult het de
hogere opties aan.
Het beschrijven en aanduiden van streefbeelden gebeurt binnen de huidige maatschappelijke
context. Streefbeelden zijn geen wensdromen, maar ze geven aan wat op ecologisch vlak
wenselijk en realiseerbaar is op middellange tot lange termijn.
Voor de bepaling ervan werd in hoofdzaak gesteund op het Nederlandse stelsel van natuurdoeltypen. Waar hiervan werd afgeweken wordt dit expliciet vermeld.
Twaalf doeltypen werden op ecotoopniveau gedefinieerd. De biotiek, de abiotische randvoorwaarden worden beknopt beschreven. Een gedetailleerde beschrijving staat in (Bal et al.
2001).
Per type worden doelsoorten opgegeven.
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4.2.1 Hoofdopties
LEVENSGEMEENSCHAPPEN
VERSTERKING VAN DE WATERGEBONDEN LEVENSGEMEENSCHAPPEN
Gezien de waterkwaliteit een sleutelfactor is in het voorkomen van aquatische levensgemeenschappen wordt het bereiken van een basiskwaliteit nagestreefd over zowel de stromende als
de stilstaande wateren. Voor stromend water is het hierbij van belang, gezien het dynamische
karakter, dat deze kwaliteit per stroomgebied bereikt wordt. Plaatselijk kunnen hogere eisen
gesteld worden, afhankelijk van het actueel voorkomen van soorten en/of de ligging in een
voor natuurbehoud belangrijke zone. De verantwoording hierbij gebeurt per deelgebied. De
sanering van de bronzones is hierbij een aandachtspunt dat hoge prioriteit krijgt.
Naast waterkwaliteit zijn de structuurkenmerken belangrijk omdat deze een gedifferentieerde
leefomgeving bieden (snelstromend versus traagstromend, slibarm vs. slibrijk, diep vs. ondiep, permanent vs. tijdelijk, warmer vs. kouder,..) en aldus de biodiversiteit inzake aquatische biotiek bevorderen. Het maximaal aansluiten met de natuurlijke abiotische kenmerken en
natuurlijke processen is hierbij de beste garantie op duurzaamheid van de leefgemeenschap.
Specifiek voor de Dijlevallei wordt een herstel van de rivierdynamiek inclusief overstromingen beoogd. Overstromingen van de Dijle in haar natuurlijke overstromingsgebieden zijn een
sleutelproces voor het ecosysteem van deze rivier. Voor de andere beken is het inundatieproces minder kenmerkend. Omdat het hier eerder gaat om Aangezien de frequente piekdebieten
een antropogene oorzaak hebben en de waterkwaliteit van de meeste waterlopen nog te matig
is, worden overstromingen niet als streefbeeld weerhouden voor de beken. Natuurlijke oevers,
het vormen van stroomkuilen en hermeandering maximaal kansen geven zijn wel streefbeelden voor de waterlopen.
Bron- en bovenloop (traag- en snelstromend)
Beeld:
Omvat brongemeenschappen met een variatie in kwelintensiteit, ruimte waarin de kwel uittreedt en substraat. Dit resulteert in een broneigen vegetatiemozaïek. . De vegetatie in en rond
een bron bestaat uit goudveilbegroeiingen of uit gemeenschappen met o.a. reuzenpaardestaart.
De bovenlopen kunnen onderscheiden worden in traag- en snelstromende bovenlopen. De
snelstromende bovenloop vertoont nauwelijks meandering en is tot 2 meter breed. De langzaam stromende bovenloop meandert en kronkelt met korte bochten door het landschap en is
tot twee meter breed. De dwarsprofielen van beide bovenlopen is onregelmatig, met veel
zandbankjes, stilstaande plekken en stroomversnellingen.
Doelsoorten:
Beekforel, rivierdonderpad, beekloper en bronlibel

Natuurlijke midden- en benedenloop van een beek
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Beeld:
Omvat de midden- en benedenloop van een beek met lage afvoer en een gedempte dynamiek.
De langzaam stromende beeklopen meanderen plaatselijk sterk, de snelstromende minder en
dan vooral in de benedenloop. Ze zijn ongeveer 3 tot 10 meter breed. Het dwarsprofiel is
asymmetrisch met zandbanken, overhangende oevers, aangeslibde, rustig stromende tot stilstaande plekken en plaatselijk stroomversnellingen met banken van fijn en grof zand.Er is
veel organisch materiaal van verscheiden aard aanwezig.
Doelsoorten:
Bermpje, waterspitsmuis, ijsvogel
Stilstaande wateren
Beeld:
Kleine tot middelgrote, vlakvormige, door regen- en vooral grondwater gevoed stilstaand
water. De oorsprong is meestal niet van natuurlijke aard. Overstromingen komen in regel niet
voor.
Doelsoorten:
Vroedmeesterpad, grote modderkruiper, bittervoorn, kranswieren
Dynamisch beekbegeleidend water
Beeld:
Klein tot matig groot, lijn- of vlakvormig, min of meer stilstaand, zoet water, dat frequent tot
permanent met het beekwater in contact staat.
Doelsoorten:
Vetje, waterspitsmuis
Moeras en natte ruigten
Beeld:
Van dichte rietbegroeiing in open water tot strooiselrijke begroeiingen van vaak opvallend
bloeiende hoge kruiden meestal gemengd met riet, rietgras,...
Doelsoorten:
Zeggekorfslak, porseleinhoen, waterral
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Dottergraslanden
Beeld:
Kruidenrijk en deels ook zeggerijk grasland op natte tot matig natte, matig zure tot neutrale,
vooral zwak eutrofe, humeuze tot venige grond.

Doelsoorten:
Moerasstreepzaad, moeraskartelblad, brede orchis, klapekster,
Bos en struweel van bron en beek
Beeld:
Hoog opgaand, structuurrijk bos op zeer natte tot matig natte, zwak zure en zwak eutrofe bodems in brongebieden en in het overstromingsbereik van beken. Hoewel het twee verschillende bostypen zijn, worden ze hieronder voor de eenvoud samengebracht.
Voor een plantensoortbeschrijving zie ecotoop: bossen op vochtige tot natte, (matig) voedselrijke bodem.
Doelsoorten:
Grote weerschijnvlinder, elzenzegge, eenbes, beide goudveilsoorten, keverorchis, hookeria,
groot en klein varentjesmos, wolmos

VERSTERKING VAN LEVENSGEMEENSCHAPPEN
TROFE, NIET-BESLOTEN MILIEUS

VAN DROGE, MESOTROFE TOT OLIGO-

Schrale, droge leemgraslanden zijn een zeldzaamheid. Actueel komen ze vooral voor in lintvorm langs bermen en in enkele gevallen over een gans perceel. Vegetatiekundig nemen ze
een tussenpositie in tussen de glanshavergraslanden uit de valleien en de echte kalkgraslanden
uit de krijtstreek. Mogelijk kwamen deze laatste effectief in het gebied voor, hoewel er geen
duidelijke vertegenwoordigers geregistreerd zijn. Op steilere hellingen, maar vooral in wegbermen kan nog frequent beemdkroon, marjolein, grote bevernel, wilde tijm of agrimonie
aangetroffen worden of slakken typisch voor kalkgraslanden. Door het ruiger worden van vele
bermen (door toegenomen voedselrijkdom) en het bebouwen van de graslanden zijn veel geschikte habitats verdwenen (Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud 2002).
Op meer zandige bodems ontwikkelen zich heischrale vegetaties, die echter snel een heideachtig kenmerk krijgen. De “Brabantse heiden” zijn gemiddeld mineraalrijker deze dan van de
zandstreek. Gezien hun voor de landbouw marginale waarde zijn er in het verleden bossen op
aangeplant, of zijn er spontaan bossen op ontwikkeld.
Het behoud, herstel en ontwikkeling van deze zeldzame, bedreigde en karakteristieke gemeenschappen dient een hoge prioriteit te krijgen.
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Droog schraal grasland en heide
Beeld :
Droge schrale graslanden zijn laagblijvend, al of niet kruidenrijke graslanden met een vrij
open, pollige structuur, gelegen op vooral droge, zure tot zwak zure, oligotrofe tot mesotrofe
zand- tot leemgronden. Dergelijke graslanden worden instandgehouden door maaien en mogelijk door extensieve begrazing.
Voor een plantensoortbeschrijving zie ecotopen “graslanden op droge voedselarme zure bodem” en “graslanden op droge neutrale bodem”
Doelsoorten:
Gewone vleugeltjesbloem, tormentil, betonie, grasklokje, hooibeestje, vuurvlinder, knopsprietje, veldkrekel
Bloemrijk grasland
Beeld:
Kruidenrijk grasland op vochtige tot matig droge, zwak zure tot neutrale en mesotrofe tot
zwak eutrofe leemgronden.
Doelsoorten:
Diverse duinslakken, heideslak, dambordje, knolsteenbreek, borstelkrans, wilde tijm, knautia,
goudhaver, klavervreter, soldaatje, bijenorchis, hondskruid, herfsttijloos, naakte lathyrus
Soortenrijke akker
Beeld:
Kruidenrijke, min of meer ijle begroeiing tussen verbouwde gewassen op akkers
Doelsoorten:
Hamster, kwartel, gouden graanloopkever, groot spiegelklokje, klein spiegelklokje, spiesleeuwenbek

VERSTERKING MESOTROFE BOSSEN
Zoals reeds aangehaald bij de structuurvisie dragen de loofbossen in belangrijke mate bij tot
de natuurwaarde van het gebied. Naast het behoud van deze bossen, wordt een ontwikkeling
nagestreefd van de potentieel natuurlijke vegetatie met de nodige aandacht voor open plekken,
dood hout, interne en externe geleidelijke overgangen (zomen en mantels). Een
productiefunctie is mogelijk indien deze nu reeds bestaat en ze volgens de criteria voor
duurzaam bosbeheer verloopt (zie bijlage 14).
Zoom, mantel en struweel
Beeld:
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Een geleidelijke overgang tussen een lage vegetatie en bos, bestaande uit een zoom van kruiden en grassen en een mantel van struiken. Het zijn bijzondere milieus die vaak bedreigde en
specifieke soorten bevatten. Zomen en mantels maken deel uit van een natuurlijk bos, maar
omdat gradiëntrijke bosranden en open plekken nog geen vanzelfsprekendheid zijn worden ze
apart vermeld.
Doelsoorten:
Kleine ijsvogelvlinder, iepenpage, rode bosmier, ruig hertshooi, echte guldenroede
Eiken-Haagbeukenbos en Wintereiken-Beukenbos van lemige zandgronden
Doelsoorten:
Middelste bonte specht, havik, zwarte specht, wespendief, gekraagde roodstaart, wilde hyacinth, dalkruid, eenbloemig parelgras, schaduwkruiskruid, bosereprijs,…

OP HET VLAK VAN SAMENHANG
ONTWIKKELING VAN BOSSCHAKELS
Het studiegebied grenst aan twee van de grootste oud-bosgemeenschappen van Vlaanderen. In
het studiegebied liggen verschillende middelgrote bossen met bosgemeenschappen die met
elkaar veel verwantschap hebben. Ruimtelijk zijn deze bossen relatief sterk van elkaar gescheiden. In deze studie wordt geopteerd het netwerk tussen deze bossen te versterken. Er
worden op het niveau van het studiegebied twee zones onderscheiden. Enerzijds kan een bosschakel gelegd worden tussen het Zoniënwoud en het boscomplex van Merode via het park
van Tervuren, Moorselbos en Hoogenbos-Kinderenbos. Een tweede zone verbindt het Zonienwoud met het Meerdaalwoud via het bos van Marnix, het bosgebied van Koningsberg , het
bosrijke natuurgebied Kaalheide, het Stokkembos, Vossekouter, Rodebos en Laurensartboscomplex.
Bosverbinding wordt in de brede zin geïnterpreteerd, naast gesloten bos worden ook halfopen
gemeenschappen beschouwd. De verbinding wil in de eerste plaats de kans op uitwisseling
van genetisch materiaal en de migratiemogelijkheden van aan bossen gebonden soorten bevorderen, in de tweede plaats de oppervlakte aan boshabitats (Wintereiken-Beukenbos,
Gierstgrasbeukenbos, Eiken-Haagbeukenbos) vergroten.
VERSTERKING VAN DE VALLEIEN ALS VERBINDINGSGEBIEDEN
Zoals eerder gesteld zitten in de valleien hoge natuurwaarden vervat. Ze fungeren bovendien
als belangrijke verbindingsgebieden. Zo is de Dijlevallei van groot belang voor de doortrek
van vogels. Mede op basis hiervan werd het aangeduid als Vogelrichtlijngebied. Beekecosystemen zijn daarenboven open dynamische systemen met heel sterke horizontale relaties.
Deze optie wil de functie die valleien vervullen als verbindingsgebied versterken en dit in alle
beekvalleien tot aan de bron(nen).
ONTWIKKELING VAN VERBINDINGSGEBIEDEN VOOR NIET-VALLEIGEBONDEN LEVENSGEMEENSCHAPPEN
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De natuurwaarden gebonden aan mesofiele milieus komen verspreid over het studiegebied
voor. De goed ontwikkelde gemeenschappen zijn sterk van elkaar geïsoleerd. In deze optie
wordt gestreefd voor deze “droge natuur”-elementen een duurzame en hoogwaardige verbindingsstructuur aan te bieden, waarvan b.v. een soort als hamster moet kunnen van gebruik
maken.
BEHOUD EN VERSTERKING VAN HET FIJNMAZIG NETWERK VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN IN HET OPEN AGRARISCH GEBIED EN VERBINDINGSGEBIED

De punt- en lijnvormige natuurelementen zijn voor de meeste typische soorten van het open
agrarisch cultuurgebied van levensbelang. Er bestaat uit een duidelijk oorzakelijk verband
tussen de dichtheid van elementen als taluds, holle wegen, overhoeken, houtkanten, bermen,
begroeide perceelsranden, poelen, … en de presentie van deze heden vaak bedreigde levensgemeenschap. Het zijn plaatsen binnen een hoogproductief en dynamisch milieu met een grotere kans op blijvende dekking en voedsel.
Uit recent onderzoek blijkt dat vele soorten de KLE’s gebruiken als uitvalsbasis om het omliggende gebied te exploiteren. Het zijn dus essentiële onderdelen van het landschap. die zich
niet vertalen in grote oppervlaktes maar eerder in lengtematen van het landschap.
Intussen is gebleken dat de dichtheid aan KLE’s de grootste is van de reeds onderzochte vergelijkbare gebieden (Nederlands Limburg, Hoegaarden en Limburgs Haspengouw). Met name
de hoge dichtheid aan holle wegen en graften springt in het oog.
De natuur beschermen in dit gebied betekent dus in de eerste plaats deze punten en lijnen
beschermen en meer kansen geven.
Doelsoorten : Das, hazelmuis, grauwe klauwier, geelgors, kerkuil, sleedoornpage, grauwe
gors, akkergeelster.

OP HET VLAK VAN BESCHERMING
REALISATIE VEN EN IVON
VEN-gebieden vormen tezamen een netwerk van waardevolle natuurgebieden in Vlaanderen.
In deze gebieden krijgt de natuur een bijkomende bescherming. Door de opmaak van een natuurrichtplan wordt gebiedsgericht invulling gegeven aan het natuurbeleid.
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4.2.2 Gebiedsopties en lokale opties
In dit hoofdstuk worden de hoofdopties en de doeltypen per deelgebied uitgewerkt in een
aantal gebiedsopties en lokale opties.
Een gebiedsoptie is meestal slechts in een deel van een deelgebied toepasselijk. Dit wordt per
deelgebied op kaart aangegeven samen met enkele specificaties (b.v. plaatsaanduidingen).
Per deelgebied zijn de opties gerangschikt in volgorde van prioriteit. Deze prioriteit is op drie
criteria gesteund:
de bijdrage tot het realiseren van een meerwaarde voor één of meer doelsoorten en/of
doeltypen (0 tot 3)
mate van beleidsondersteuning (0 of 1)
mate van bedreiging (0 of 1)
In verband met het eerste criterium, werd per deelgebied een overzicht gegeven van hoe dit
per optie wordt ingeschat (U: doelsoort of doeltype komt (waarschijnlijk) voor in de zone
waar de optie geldt; N: doelsoort of doeltype komt actueel niet voor, maar is te verwachten bij
realisatie van de optie).
Voor elk deelgebied werd apart een dergelijke prioriteitenstelling in een tabelvorm opgemaakt. Naast de drie criteria wordt ook een inschatting gemaakt of er meekoppeling is (+1)
met de andere ruimtegebruikers of juist niet (-1).
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MOLENBEEKVALLEI
In dit deelgebied zijn belangrijke natuurwaarden aanwezig in valleibossen en in kwelgebonden graslanden. Vooral een slechte waterkwaliteit van de regelmatig overstromende Molenbeek verlaagt de natuurwaarde van het gebied. De botanisch waardevolle graslanden zijn te
klein in oppervlakte om in duurzaam behoud te kunnen voorzien.
De ligging in een geologische overgangszone en de aanwezigheid van een bijzondere hydrologie zorgen voor gradiëntrijke milieus, die bijdragen tot de potentiële biodiversiteit van het
gebied.
Binnen het deelgebied zijn de natuurrijke biotopen relatief goed samenhangend. Echter door
lintbebouwing is het gebied ruimtelijk geïsoleerd t.o.v. het plateau van Moorsel.

beekbegeleidend bos en struweel

U
U

U

natuurlijke midden- en benedenloop

U

U

stilstaande wateren

U

U

U

zoom, mantel en struweel

boerenzwaluw

U

U

U
U

boommarter

N

geelgors

N

gekraagde roodstaart

N

grauwe gors

N
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samenhang

U

moeras en ruigten

baardvleermuis

Versterken interne en externe

U

dynamisch beekbegeleidend water

kwel beïnvloede graslanden

terloop

Verbetering waterkwaliteit wa-

waterloop

Verbetering structuurkwaliteit

schapsgradiënt

Ontwikkeling van een land-

leidend bos

een aaneengesloten beekbege-

Behoud en ontwikkeling van

pen

bonden levensgemeenschap-

Molenbeekvallei

Behoud en herstel van kwelge-

Tabel 41: Raming effect van optie op de doelsoorten en doeltypen in de Molenbeekvallei
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grootoorvleermuis

U

grote weerschijnvlinder

N

huiszwaluw

kerkuil

samenhang

Versterken interne en externe

terloop

Verbetering waterkwaliteit wa-

U

U

N

N

N

kleine ijsvogelvlinder

N

nachtegaal

U

patrijs

N

roodborsttapuit

N

rosse vleermuis

U

sleedoornpage

N

veldleeuwerik

U
N

N

watervleermuis

U

wielewaal

U
N

zomertortel

N

zwarte specht

U
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waterloop

N

ijsvogel

zeggekorfslak

Verbetering structuurkwaliteit

U

N

iepenpage

waterspitsmuis

schapsgradiënt

Ontwikkeling van een land-

leidend bos

een aaneengesloten beekbege-

Behoud en ontwikkeling van

pen

bonden levensgemeenschap-

Molenbeekvallei

Behoud en herstel van kwelge-
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Bosbouw

Recreatie

Woon-werk

Landbouw

tuur

Prioriteit na-

Bedreiging

Beleid

Optie

Meerwaarde

Tabel 42: Prioriteitenstelling Opties Molenbeekvallei

Verbetering waterkwaliteit waterloop

3

1

0

4

0

1

1

1

Behoud en herstel van een aaneengesloten beekbege-

3

1

0

4

0

0

1

0

3

1

0

4

-1

0

0

0

Verbetering structuurkwaliteit waterloop

2

0

0

2

0

0

0

0

Versterking interne en externe samenhang

1

0

1

2

0

-1

1

0

Behoud en versterking van een landschappelijke zone-

1

0

0

1

-1

0

1

0

leidend bos
Behoud en herstel van kwelgebonden levensgemeenschappen

ring

Figuur 75 geeft de gebiedsopties op kaart weer.

VERBETERING WATERKWALITEIT WATERLOOP
Toelichting:
De waterkwaliteit van de Molenbeek is matig tot slecht (in 1996: BBI 4). Door regelmatige
overstromingen worden ook de beekbegeleidende vegetaties in de vallei nadelig beïnvloed.
De waterkwaliteit is in dit deelgebied één van de belangrijkste sturende factoren.
In dit deelgebied wordt daarom geopteerd voor een basiskwaliteit (min BBI 7).

Toepassing:
Molenbeek

Acties:
Ter verbetering van de waterkwaliteit zijn voornamelijk acties noodzakelijk die kaderen binnen het integraal waterbeheer.
Lokaal dienen de bronzones beschermd te worden (liggen voornamelijk in woonomgeving)
wat bijvoorbeeld kan via verwerving of een beheerovereenkomst.
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BEHOUD EN HERSTEL VAN EEN AANEENGESLOTEN BEEKBEGELEIDEND BOS
Toelichting:
De valleibossen in de Molenbeekvallei hebben een hoge ecologische kwaliteit. De aanduiding
als habitatrichtlijngebied wijst op hun Europees belang.
Behoud van deze waarden is een basisvereiste; voor de natte tot uiterst natte alluviale delen
met een oud-bosvegetatie die met populier werden ingeplant kan kwaliteitsverbetering gerealiseerd worden.
Deze gemeenschappen werden in de Habitatrichtlijn opgenomen, wat wijst op hun Europees
belang.
Het gebied werd deels opgenomen in het ontwerp VEN (in openbaar onderzoek).

Toepassing:
Natuurkerngebieden

Acties:
Door in de aanplantingen een bosbeheer te stimuleren dat minimaal de criteria duurzaam bosbeheer respecteert, kan een aanzienlijke uitbreiding van het natuurdoeltype beekbegeleidend
bos ingeleid worden.
Eigenaars kunnen ingelicht worden over het statuut van erkend natuur- of bosreservaat.
Binnen het visiegebied van het reservaatproject ‘Rotte gaten’ wordt een verwervingspolitiek
aanbevolen.
BEHOUD EN HERSTEL VAN KWELGEBONDEN LEVENSGEMEENSCHAPPEN
Toelichting:
In het zuidelijk deel en centraal in de vallei zijn er intensieve regionale kwelstromen. De aanwezigheid van zeldzame kwelindicerende plantensoorten wijst hierop. In het gebied liggen
enkele zeer soortenrijke vegetaties gebonden aan kwel. Intensief landbouwgebruik, verruiging
en populieraanplantingen onderdrukken de potenties. Het is onduidelijk of ook verdroging een
rol speelt.
Behoud van graslanden van vochtige tot natte, (matig) voedselrijke, neutrale tot basische bodems is op Vlaamse en Europese schaal belangrijk.

Toepassing:
In heel het deelgebied, uitgezonderd woongebied, met het accent op de zuidelijke valleiflank.

Acties:
Door aanduiding als beheergebied botanisch beheer kan het behoud en de ontwikkeling van
de graslanden met actuele (relict)waarden een impuls gegeven worden.
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Acties die oppervlakkige afspoeling van nutriënten naar (ontwikkelende) kwelvegetaties tegengaan zijn wenselijk.
De verwijdering van de aanplanten is in de graslandzone wenselijk, waarna een herstelbeheer
(maaien) wordt.
Binnen het visiegebied van het reservaatproject ‘Rotte gaten’ heeft het voeren van een verwervingspolitiek de voorkeur.
VERBETERING STRUCTUURKWALITEIT WATERLOOP
Toelichting:
Reeds van bij de bronzone zijn de structuurkenmerken van de Molenbeek ten gevolge van
rechttrekkingen en oeververdediging algemeen matig tot slecht.
Doordat de beek vrij nauw in contact staat met de vallei bestaan hier nog mogelijkheden tot
structuurherstel.

Toepassing:
Molenbeek en haar zijbeken

Acties:
Ter verbetering van de structuurkwaliteit zullen voornamelijk acties noodzakelijk zijn die
kaderen binnen het integraal waterbeheer. Volgende mogelijkheden kunnen onderzocht worden:
de hermeandering van de Molenbeek is wenselijk,
de verwijdering van de beschoeiing van de zijbeken, gecombineerd met de aanleg van
bufferstroken
De doortocht van de Molenbeek in het centrum van Kortenberg kan natuurlijker gemaakt
worden.

VERSTERKEN SAMENHANG
Toelichting:
Het deelgebied heeft actueel reeds een relatief goede samenhang. Grote delen van de vallei
zijn bebost en het contact met de valleiflanken is redelijk intact gebleven.
Versterking van de interne samenhang kan door in de overgangszone (zie onder) vooral graslandgebruik te stimuleren en vertuining te ontmoedigen.
De externe samenhang is matig tot slecht. Hier is alleen behoud van de spaarzame open ruimte-bruggen ter hoogte van het Biesthof (Everberg) en in het noordoostelijk deel te Veltem
mogelijk.
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Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
Nabij het Biesthof werd een waterbekken ingeplant. Er kan onderzocht worden hoe deze zone
nog kan functioneren als corridor.
Behoud van de open-ruimte-brug te Veltem is wenselijk.

BEHOUD EN VERSTERKING VAN EEN LANDSCHAPPELIJKE ZONERING
Toelichting:
In dit deelgebied is een landschapsecologische zonering zichtbaar: van zuid naar noord sluiten
achtereenvolgens een agrarisch gebied, een gebied met overwegend graslanden in een gecompartimenteerd landschap en een bosrijk gebied op elkaar aan. Deze zonering stemt grotendeels
overeen met een hydrologische zonering van resp. infiltratiegebied, overgangsgebied met
invloed van ondiep horizontaal bewegend grondwater en een gebied dat zowel onder invloed
staat van grond- als oppervlaktewater. Deze zonering dient minstens behouden en bij voorkeur versterkt te worden omdat deze landschappelijke structuur de biodiversiteit bepaalt van
heel het deelgebied.

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
De punt- en lijnvormige elementen (“punten en lijnen”) zijn een belangrijk element van het
gecompartimenteerd landschap. Er is nood aan een actiegericht “punten en lijnen”-plan waarin aangegeven wordt voor welke landschapselementen stimuli wenselijk zijn en waar en hoe
dit kan gerealiseerd worden. Mogelijke maatregelen hiervoor zijn de aanleg bufferstroken en
beheerovereenkomsten.
Het opstarten van een procedure tot bescherming als landschap (het gebied is aangeduid als
ankerplaats) kan een gunstige maatregel zijn voor de handhaving van de landschappelijke
kwaliteit.
In de open akkerzone of in het gecompartimenteerd gebied worden de weinig waardevolle
aanplantingen bij voorkeur verwijderd.
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MAALBEEKVALLEI
Veel natuurwaarden zijn in dit sterk verstedelijkt deelgebied gebonden aan het valleistelsel
van de Vuilbeek, de Maalbeek en de Woluwe. In deze valleien zijn actueel waardevolle, zij
het fragmenteerde, beekbegeleidende bosgemeenschappen en door kwel gevoede vijvers aanwezig. De valleien zijn smal en hierdoor gevoeliger aan randinvloeden vooral door de woonwerkfunctie en de recreatie. Ook de slechte waterkwaliteit drukt op de natuurwaarden. Voor
de vijversystemen zijn vooral de slechte structuurkenmerken en de eenzijdige recreatiefunctie
(visvijvers) factoren die de ontwikkeling hypothekeren.
Buiten de valleien hebben vooral verschillende wegbermen en enkele holle wegen een hoge
natuurwaarde. Streefdoel is deze waarden te behouden.

beekbegeleidend bos en struweel

U
N

natuurlijke midden- en benedenloop

U

U

soortenrijke akker

U

stilstaande wateren

U

U

zoom, mantel en struweel

U

N

bittervoorn

huiszwaluw
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U
N

geelgors
grootoorvleermuis

frastructuur

U

moeras en ruigten

baardvleermuis

Versterking ecologische in-

U

bloemrijk grasland
mesotroof loofbos

waterloop

Verbetering waterkwaliteit

waterloop

Verbetering structuurkwaliteit

rende sociale functie

structuurrijk bos met bijho-

Maalbeekvallei

Behoud en ontwikkeling van

Tabel 43: Raming effect van optie op de doelsoorten en doeltypen in de Maalbeekvallei
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U

U

U

sleedoornpage

U

snoek

N

N

veldleeuwerik

U

waterspitsmuis

N

watervleermuis

U
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U

U

U
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Tabel 44: Prioriteitenstelling Opties Molenbeekvallei
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1

0
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1

0

1

Verbetering waterkwaliteit waterloop

1

1

0

2

0

1

1

0

Versterking ecologische infrastructuur

1

1

0

2

0

1

1

0

Verbetering structuurkwaliteit waterloop

1

0

0

1

0

0

1

0

rende sociale functie

Figuur 76 geeft de gebiedsopties op kaart weer.
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BEHOUD

EN ONTWIKKELING VAN STRUCTUURRIJK BOS MET BIJHORENDE SOCIALE

FUNCTIE

Toelichting:
Langsheen de Maalbeek, de Kleine Maalbeek en de Vuilbeek is de uitbouw van een structuurrijk bos mogelijk. Beekbegeleidend bosvegetaties kunnen versterkt worden tot een groter geheel. Vooral in de omgeving van kasteelparken (de Burbure, ter Meeren) en gemeenteparken
(Wezembeek-Oppem en Kraainem) zijn reeds goede elementen aanwezig. In de vallei van de
Vuilbeek zijn er mogelijkheden voor de ontwikkeling van bronbos. Langs de Maalbeek en de
Kleine Maalbeek bestaan op de valleiflanken uitbreidingsmogelijkheden voor EikenHaagbeukenbos.
Vooral de uitbouw van open- en structuurrijke bossen wordt beoogd. Een voorbeeld is de
inrichting van het gemeentepark van Wezembeek-Oppem langs de Vuilbeek.
Deze optie ondersteunt beleidslijnen van het Vlaams Gewest, de Provincie Vlaams-Brabant
en de gemeenten Zaventem en Kraainem.
De valleien zijn op veel plaatsen zeer smal. Ze ondervinden sterke randinvloeden van bewoning, verkeer en recreatie. Drie recreatiezones (Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem)
zijn een knelpunt voor de realisatie van deze optie.

Toepassing:
Verbindingsgebied

Acties:
Het Vlaams Gewest heeft met het Breughelproject een actieprogramma uitgewerkt voor ondermeer de aanleg van een reeks bossen in de Vlaamse stadsrand van Brussel. Zo beoogt ze
bosuitbreiding te stimuleren in de omgeving van het kasteelpark Ter Meeren.
In de omgeving van het klaverblad van Zaventem liggen mogelijkheden voor de bebossing
van gebieden als bufferzone aangeduid op het gewestplan. Aansluiting op het huidige valleibos is in principe mogelijk. Actieve promotie van de subsidieregeling voor de bebossing van
landbouwgronden kan hier toegepast worden. Indien bosbehoud verzekerd moet worden, is
verwerving van gronden noodzakelijk.
De huidige boseigenaars kunnen aangemoedigd worden een ecologisch bosbeheer (criteria
duurzaam bosbeheer) te volgen. De mogelijkheid kan onderzocht worden of dit kan verlopen
via een gezamenlijk bosbeheerplan.
Langs de Woluwe is ‘bos’-ontwikkeling enkel mogelijk op een strook van enkele honderden
meters lang en een tiental meters breed, maar desalniettemin interessant om de corridorfunctie
te herstellen.
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Langs de Kleine Maalbeek komt bosontwikkeling voor in zone met als bestemming recreatiegebied. Verwerving of het opstarten van een groen BPA, zijn aangewezen om een duurzaam
bosbehoud te garanderen.
VERSTERKING ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR
Toelichting:
Buiten de valleien zijn de natuurwaarden vooral geconcentreerd in punt- en lijnvormige elementen. Het gebied heeft enkele waardevolle holle wegen. Ook wegbermvegetaties zijn plaatselijk soortenrijk (b.v. aardaker). Door de sterke isolatie van dit deelgebied t.o.v. haar omgeving is het bevorderen van een interne samenhang belangrijk. Het vergroten van de samenhang beoogt zowel de uitbreiding van natuurelementen als het behoud van de bestaande.

Toepassing:
Woongebied

Acties:
Een globaal actieplan is aan te bevelen. Hiertoe is een uitgebreide inventarisatie nodig: type
van de bermen en het beheer ervan, aanwezigheid van laanbomen (soortkeuze, leeftijd), oppervlakte aan tuinen op zich en relatief t.o.v. woningen, welke ervan natuurvriendelijke ingericht zijn,... Analyse van deze gegevens hoort aan te tonen waar en op welke punten verbeteringen mogelijk zijn. Dit kan o.m. verwerkt werden in een bermbeheerplan.
Binnen de agrarische gebieden kunnen beheerovereenkomsten het behoud en ontwikkeling
van lineaire elementen en perceelsranden bevorderen. In bijzonder hoort de aandacht te gaan
naar de bescherming van de holle wegen.
Langs de Woluwe is ‘bos’-ontwikkeling enkel mogelijk op een strook van enkele honderden
meters lang en een tiental meters breed, maar desalniettemin interessant om de corridorfunctie
te herstellen.
De bedrijven met terreinen die palen aan open ruimten, kunnen aangemoedigd worden een
kwalitatief groenscherm te voorzien.
VERBETERING WATERKWALITEIT
Toelichting:
De waterlopen en hun valleien vervullen in dit deelgebied een belangrijke verbindingsfunctie.
Uitgezonderd de Woluwe is de waterkwaliteit beneden de norm voor basiskwaliteit, ondanks
de aanwezigheid van een rioleringsnet. Een verbetering tot deze norm is het minimale streefdoel. Geopteerd wordt prioriteit te geven aan de Vuilbeek, met een bijzondere aandacht voor
het herstel van de bronzones.
Al de kasteeldomeinen in de valleien bezitten historische (kwel)vijvercomplexen. De vijvers
in het gemeentepark van Wezembeek-Oppem zijn van recente datum. De meeste hebben een
matige waterkwaliteit en zijn arm aan oeverbegroeiing en waterplanten.
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Toepassing:
Verbindingsgebied

Acties:
De beide Maalbeken en de Vuilbeek krijgen nog een te grote vuilvracht van vooral
huishoudelijk afvalwater. Een gepaste waterzuivering dient te gebeuren.
Bijzondere aandacht hoort te gaan naar de sanering van de vallei van de Vuilbeek. In het domein de Burbure zijn er kwelzones die rechtstreeks door huishoudelijk afvalwater worden
bezoedeld.
Om de waterkwaliteit van de kwelvijvers te verbeteren, is een onderzoek nodig dat de specifieke bijdrage van elk van de eutrofiërende factoren bepaalt: (invloed van de visstand, de
slibmassa, het gebrek aan oeverzones,…) .
Indien de vijvers (deels) door beekwater gevoed worden, kan tevens onderzocht worden of de
beek niet kan omgeleid worden of het beekwater kan via een helofytenfilter voorbehandeld
worden.
Deze onderzoeken kunnen gekaderd worden binnen een natuurinrichtingsproject (korte procedure).
VERBETERING STRUCTUURKWALITEIT WATERLOPEN
Toelichting:
De structuurkwaliteit van de waterlopen is matig tot slecht. Ook heeft de overwelving van de
Woluwe ter hoogte van het klaverblad te Zaventem het waterloopstelsel onherroepelijk van
het benedenstrooms gedeelte afgesneden.
De plaatsen waar mogelijkheden tot verbetering zijn, zijn schaars. De Woluwe en de bovenloop van de Vuilbeek hebben weliswaar een zeer slechte structuur maar hun waterkwaliteit is
matig tot goed. De andere segmenten hebben door hun lage waterkwaliteit een lagere prioriteit.
De meeste vijvers in het deelgebied hebben een matige structuurkwaliteit en tevens arm aan
oeverbegroeiing en waterplanten.

Toepassing:
Verbindingsgebied

Acties:
De bovenstroom van de Vuilbeek is overwelfd of gekanaliseerd. Via natuurtechnische milieubouw kan de doortocht veel natuurlijker gemaakt worden en kan de samenhang vergroten met
het gemeentelijk park van Wezembeek-Oppem.
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Voor de meeste vijvers is een meer natuurvriendelijke inrichting mogelijk, b.v. door het instellen van een zonering in recreatiefunctie en natuurfunctie, het afbakenen van oeverstroken
en het schuinen van de oeverwanden, het aanduiden van verlandingszones,…
Dit kan gekaderd worden in een natuurinrichtingsproject (zie hoger).
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PLATEAU VAN MOORSEL
Dit deelgebied karakteriseert het ecodistrict “Brabants lemig heuveldistrict”. Het omvat met
Bertembos-Grevenbos, het Hogenbos en het Moorselbos enkele van de grootste oudboscomplexen van het studiegebied.
Langs de Diestiaan-steilranden situeren zich van de best ontwikkelde mesofiele graslanden,
zij het in een versnipperd patroon. Het agrarisch gebied heeft dank zij de vrij talrijke lineaire
elementen een uitgesproken rijke akkerfauna.
Het gebied krijgt ook een bijzondere waarde door het verspreid voorkomen van holle wegen.
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Tabel 45: Raming effect van opties op de doelsoorten en doeltypen van het plateau van Moorsel

U

N

N
N
N

N
Instituut voor Natuurbehoud

Plateau van Moorsel

patrijs

roodborsttapuit

Instituut voor Natuurbehoud
bosvleermuis

middelste bonte specht

nachtegaal

U

N

das
N
N
N

geelgors
U
U
U

gekraagde roodstaart
N

graspieper
U

grauwe gors
U

grauwe klauwier
U

grootoorvleermuis
U

hamster
U
U

hazelmuis
U
U

huiszwaluw
U

iepenpage
N

kamsalamander
N

kerkuil

U
U

U
N

U

N
N

U

N

N

kwartel

N

N

levendbarende hagedis

rietgors

N

N

U

U

N

U

U

N

Verbinding Grevenbos-Bertembos

Uitbouw bosschakel

Natuurvriendelijk beheer golfterrein

Herstel hei(schraal)gemeenschappen

stroomgebiedniveau

Geïntegreerde bestrijding bodemerosie op

rijke mesofiele graslanden

Behoud steilrand en ontwikkeling van structuur-

Behoud parkgebied van Leefdaal

bosbeheer

Behoud en uitbreiding bossen met ecologisch

werk van lijn- en puntvormige elementen

Behoud en ontwikkeling van een fijnmazig net-

Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

N

U

N

U

U
U
N

U
U

U

U

N

N

U

N

N

U

N

N

205

sleedoornpage

wespendief

zwarte specht

206
rosse vleermuis

vale vleermuis

veldleeuwerik
U

vroedmeesterpad
N

watervleermuis
U
U

U

zomertortel

U

U

U

N
N

N

sprinkhaanzanger

U

U

U

U
U

N

U

N

Verbinding Grevenbos-Bertembos

Uitbouw bosschakel

Natuurvriendelijk beheer golfterrein

Herstel hei(schraal)gemeenschappen

stroomgebiedniveau

Geïntegreerde bestrijding bodemerosie op

rijke mesofiele graslanden

Behoud steilrand en ontwikkeling van structuur-

Behoud parkgebied van Leefdaal

bosbeheer

Behoud en uitbreiding bossen met ecologisch

werk van lijn- en puntvormige elementen

Behoud en ontwikkeling van een fijnmazig net-

Plateau van Moorsel

U
U

N

N
N

U

N
N

U

Instituut voor Natuurbehoud

Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

Behoud steilrand en ontwikkeling van structuurrijke

Bosbouw

Recreatie

Woon--werk

Landbouw

tuur

Prioriteit na-

Bedreiging

Beleid

Optie

Meerwaarde

Tabel 46: Prioriteitenstelling Opties Plateau van Moorsel
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Figuur 77 geeft de gebiedsopties op kaart weer.

BEHOUD EN ONTWIKKELING VAN EEN FIJNMAZIG NETWERK VAN LIJN-

EN PUNTVOR-

MIGE NATUURELEMENTEN

Toelichting:
De kleine landschapselementen krijgen in dit gebied een bijzondere betekenis vooral door hun
belang voor de fauna. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de bescherming van de populatie
hamster. In dit deelgebied komt deze doelsoort verspreid voor, maar is door de actueel lage
populatiedichtheid op al deze plaatsen bedreigd. Soortgerichte bescherming van deze soort is
urgent.
Rodelijst-vogelsoorten als geelgors, veldleeuwerik, huiszwaluw, patrijs en kerkuil zijn een
belangrijk aandachtspunt. Van de eerste drie zijn de actuele dichtheden naar Vlaamse normen
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hoog. Deze optie is evenzeer van belang voor het behoud van andere doelsoorten zoals verscheidene soorten vleermuizen, sleedoornpage, grauwe klauwier en hazelmuis.
De holle wegen nemen door hun specifieke geomorfologie en hun belang voor het natuurbehoud in het gebied een aparte plaats in.
De uitbouw van een netwerk van punten en lijnen biedt aanknopingspunten met de bestrijding
van bodemerosie (verminderen gevoeligheid) en een integraal waterbeheer (verhogen retentie).
Deze optie kan gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsplan.

Toepassing:
Open agrarisch gebied, Verbindingsgebied en Buffergebied

Acties:
Deze landschapselementen hebben een dermate hoge waarde dat een specifiek en integraal
actieplan noodzakelijk is. Medewerking en ondersteuning van alle betrokkenen (in eerste instantie de landbouwers) is nodig.
Volgende maatregelen kunnen deel uitmaken van het inrichtingspakket:
Voor de aanleg en het onderhoud van vrijwel alle soorten kleine landschapselementen en voor perceelsranden kunnen beheerovereenkomsten worden afgesloten.
Voor de akkerrandvegetaties zijn tevens specifieke beheerovereenkomsten mogelijk.
Aanleg van bufferstroken aan de schouders van holle wegen kan afkalving ervan
afremmen. Een onverharde bedding is een wezenlijk kenmerk van de holle weg en
dient behouden.
Ecologisch bermbeheer kan aangemoedigd worden. Gemeentelijke bermbeheerplannen, onderling afgestemd, zijn hierbij wenselijk.
Voor het beheer van het net van veldwegen en taluds is een haalbaarheidsonderzoek mogelijk van het invoeren van een begrazingssysteem met een door een herder
begeleide kudde (b.v. schapen), dit naar analogie met buitenlandse voorbeelden.
Voor het bereiken van particulieren (hobbyboeren en paardenliefhebbers) bestaan
weinig aangepaste instrumenten. Door bewustmaking en gerichte acties zoals b.v. een
haagplantactie kan het belang en gebruik van groene perceelsscheidingen toenemen.
Specifiek voor landbouwers kan erfbeplanting gepromoot worden.
Wegen gelegen in een gebied met weinig lineaire elementen en waar om ecologische redenen verbinding wenselijk is, kunnen voorzien worden van een laanbeplanting. Voorbeelden zijn (delen van) Coigesteenweg, Meerbeeksesteenweg en Everbergsesteenweg.
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Bovenstaande maatregelen komen tevens de hamsterpopulatie en de vleermuizenpopulatie ten
goede. Door de precaire toestand van de hamsterpopulatie wordt aanbevolen bovenstaande
maatregelen, aangevuld met enkele specifieke acties, te integreren in een soortgericht actieplan. Vooral de aanleg van bufferstroken is essentieel om de hamster te beschermen. Idealiter
liggen ze verspreid in het akkerlandschap. Deze bufferstroken worden het best geplaatst op de
hellingen en ingeplant met luzerne (met goede beheerresultaten in Frankrijk; med. Mercelis
S., hamsterdeskundige Natuurpunt). Voor een lange termijn overleving van deze soort wordt
door verschillende deskundigen een oppervlakte tussen de 50ha en 100ha aangeraden (med.
Mercelis S.). Volgende strategie wordt voorgesteld: de bestaande populaties beschermen (stap
1),gevolgd door uitbreiden (stap 2). Wordt op het herstelprogramma goed gereageerd, kan het
programma uitgebreid worden tot potentieel geschikte leefgebieden (stap 3) die hierna in verbinding gesteld worden met de populatiekernen (stap 4).
Specifieke acties zijn het verlenen van schadevergoeding in het geval van hamsterschade en
sensibilisatie van de landbouwers en het grote publiek.
In het soortenbeschermingsplan hamster zitten deze actievoorstellen geglobaliseerd.

Ook het behoud van vleermuizen vraagt een geïntegreerde aanpak. Voor de meeste soorten
zijn namelijk het zomer- en winterverblijfplaats, het migratie- en het voedselbiotoop verschillend. Wil men deze soortengroep beschermen, dient men aan al de biotopen aandacht te besteden. Voldoende oude en/of dode bomen laten staan, verbod op omzagen van koloniebomen, voorzien in verbindende elementen (houtkanten, bomenrijen) in een netwerk, eigenaars
van gebouwen met zomerverblijven inlichten hoe hinder te voorkomen of tot minimum te
herleiden, betrekken van deskundigen bij renovatie van oude gebouwen, inventariseren en
eventueel inrichten van ijskelders (voorbeeld is de ijskelder in het park van Tervuren) en bunkers zijn mogelijke acties in dit deelgebied.
Een mogelijkheid bestaat in het specifiek voor vleermuizen inrichten van verspreid liggende
bunkers (telefooncentrales en munitiedepots van de KW-linie). In het Antwerpse heeft Aminal Bos en Groen i.s.m. Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt hier reeds goede resultaten mee
bereikt.

In het gebied zijn nauwelijks of geen poelen aanwezig. Historisch kwamen er poelen, in serie
geschakeld, voor in de omgeving van het Bertembos. Restauratie is mogelijk.
Aanleg van nieuwe poelen is een gunstige maatregel. Ook een rodelijstsoort als huiszwaluw
kan hier gunstig op reageren.

Voor de populatie kerkuil kan niet alleen het voedselbiotoop een beperkende factor zijn, ook
de nestgelegenheid kan limiteren. Het kerkuilenproject (inventariseren; plaatsen en controleren van nestbakken) speelt hierop in.
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Voor de populatie huiszwaluw is het aanbod van nestgelegenheid geen probleem. Doordat de
bewoners soms hinder ervan gaan ondervinden en de nesten vernielen of onoordeelkundig
beschermen, kunnen broedsels verloren gaan. Sensibilisatie is hier gewenst.

De waterbekkens aangelegd ten behoeve van de afwatering van de snelwegen kunnen natuurvriendelijker worden ingericht.

BEHOUD

STEILRAND EN ONTWIKKELING VAN STRUCTUURRIJKE MESOFIELE GRAS-

LANDEN

Toelichting:
De steilrand maakt deel uit van de verbindingszone tussen de plateaus van Duisburg en Moorsel en de Molenbeekvallei. Op de steilrand zijn veel van de actuele mesofiele natuurwaarden
van het deelgebied geconcentreerd. Tertiaire opduikingen bezorgen deze zone een gevarieerde
bodemgesteldheid. Vooral opduikingen van kalkrijk materiaal of zanderig substraten bezitten
potentie voor het natuurbehoud (planten, ongewervelden)
Het streefdoel is vanuit de bestaande kernen (Duivendelle, Grubbe, Hellegracht en Koeheide)
op de steilrand een serie onbemeste graslanden op te bouwen. Samen met het behoud en de
ontwikkeling van kleine landschapselementen kan voor een belangrijke groep mesofiele soorten op deze manier een netwerk gevormd worden.
Koeheide werd opgenomen in het ontwerp VEN (in openbaar onderzoek).
Onder andere wegens de unieke vergezichten die men heeft op de steilrand kan deze optie ook
gekaderd worden in een plan om zachte recreatie te bevorderen.
Tevens past het in het plattelandsontwikkelingsplan en in het kader van een bodemerosiebestrijdingsplan.

Toepassing:
Verbindingsgebied

Acties:
Voor de omgeving van Koeheide is natuurinrichting een mogelijk instrument omdat het een
gedifferentieerde werkwijze (eenmalige inrichting, verwerving, kavelruil*) mogelijk maakt.

*

kavelruil: ruiling en/of verlegging en/of groepering van kavels met behoud van kavelvorm en perceelsranden

(tegenover herverkaveling: idem, met vormverandering en wijziging perceelsranden)
(tegenover ruilverkaveling: instrument ter herstructurering van het landelijk gebied, kan o.a. herverkaveling of kavelruil omvatten)
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Beheerovereenkomsten voor botanisch beheer zijn een andere mogelijkheid. Hiertoe wordt
voorgesteld het vastgestelde beheergebied voor beheeroverkomsten botanisch beheer met
deze zone uit te breiden.
Ook verwerving ten behoeve van een natuurfunctie, gevolgd door aangepast beheer kan,
vooral in de buurt van de bestaande kernen, een gunstige bijdrage leveren.
UITBOUW BOSSCHAKEL
Toelichting:
Het Zoniënwoud, het park van Tervuren, het Moorselbos, het Hoogenbos en het boscomplex
van Merode herbergen elk op zich reeds bijzondere waardevolle bosgemeenschappen. Uitwisseling tussen deze bossen verloopt moeizaam. Door het maximaal benutten van de uitbreidingsmogelijkheden en het maken van stapstenen waar directe uitbreiding niet meer kan, kan
de connectiviteit verbeteren. In welke mate dit geldt, wordt bij voorkeur onderwerp van gericht onderzoek.

Toepassing:
Zone tussen park van Tervuren en Hogenbos-Kinderenbos

Acties:
Aangezien het grootste deel van de niet-beboste delen binnen deze zone in landbouwgebruik
is, is de subsidieregeling ten behoeve van de bebossing van landbouwgronden een gepast instrument.
Ook verwerving (op vrijwillige basis) ten behoeve van bosuitbreiding is een mogelijkheid.
GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING BODEMEROSIE OP STROOMGEBIEDNIVEAU
Toelichting:
De bodemerosieproblematiek is een belangrijk item binnen het studiegebied. Een integrale
benadering van de bodemerosieproblematiek is mogelijk (Vandaele & Librecht 2000). Belangrijke elementen hierbij zijn:
een toename van het graslandareaal op de erosiegevoelige gronden
het behoud en ontwikkeling van kleine landschapselementen
de instandhouding en/of bevordering van natuurvriendelijke landbouwtechnieken
die een goede bodemstructuur bevorderen
de heroriëntatie van kavels parallel met de hoogtelijnen.

Deze optie kan tevens gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsbeleid en in het integraal waterbeheer.
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Toepassing:
Open agrarisch gebied en Verbindingsgebied

Acties:
Bij het opstellen van gemeentelijke bodemerosieplannen wordt een geïntegreerde benadering
gevolgd. Binnen een dergelijk kader kan de omvorming van akker naar grasland/bos of de
aanleg van grasstroken bevorderd worden. Willen deze graslanden of grasstroken ook een
toegevoegde natuurwaarde genereren, zorgt een integratie binnen de beheersovereenkomsten
perceelsranden voor de sturing van de natuurwaarden (en voor de financiële tegemoetkoming).

Het subsidiebesluit van Bertem ondersteunt ook de aanleg van erosiepoelen.

Het gebruik van vaste organische mest verdient aanmoediging. Het bevordert niet alleen een
kruimelige bodemstructuur (erosieremmende factor), het is tevens van belang voor de voedselvoorziening van een gedeelte van de akkerfauna (b.v. gele kwikstaart, vermoedelijk ook
geelgors en huiszwaluw). Het gebruik van sommige groenbedekkers heeft een gelijkaardig
effect (b.v. voor grauwe gors).
VERBINDING GREVENBOS – BERTEMBOS
Toelichting:
Bertembos en Grevenbos worden gescheiden door een akkerzone en door de verbindingsweg
Veltem-Bertem (Bosstraat). Deze gebieden zijn zeer waardevol zowel voor bosgemeenschappen als voor mesofiele graslanden, struwelen en zomen. Deze optie streeft een verbinding van
beide gebieden na door een spontane ontwikkeling van de bovenvermelde gemeenschappen.
Dezelfde redenering is ook toepasselijk op de zuidwestelijke randzone van het Grevenbos en
op de omgeving van de Hellegracht.
Deze gemeenschappen werden in de Habitatrichtlijn opgenomen, wat wijst op hun Europees
belang.
Deze optie kan gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsplan.

Toepassing:
Lokaal: Grevenbos-Bertembos-complex

Acties:
Door verwerving ten behoeve van natuur- en bosuitbreiding kan deze actie gerealiseerd worden.
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HERSTEL HEISCHRAAL GRASLAND EN HEIDEN
Toelichting:
De oppervlakte heiden en heischraal grasland is in het studiegebied zeer schaars. Hierbij dient
gesteld dat het historisch nooit zeer algemeen is geweest.Het enige heischraalgrasland van het
studiegebied situeert zich actueel in een domein te Kortenberg. Sinds enkele jaren blijft hier
het gepaste beheer achterwege. In de omgeving van het Grevenbos bevinden zich nog fragmenten in de randen van graslanden.
In het Grevenbos is potentie aanwezig voor het herstel van gemeenschappen van droge heide
en schraalgrasland. Het is tevens één van de weinige gekende populaties van levendbarende
hagedis.
Ook de wegberm van de autosnelweg tussen Kinderenbos en de Grubbe, heeft enige ontwikkelingskansen (eigen waarnemingen).
Het Grevenbos werd opgenomen in ontwerp VEN (in openbaar onderzoek).

Toepassing:
Lokaal: Grevenbos en gedeelte van de berm van de snelweg E40

Acties:
Deze optie kan gekaderd worden binnen de opmaak van het natuurrichtplan. Dit plan kan
aangeven waar specifieke acties mogelijk zijn.

BEHOUD EN UITBREIDING BOSSEN MET ECOLOGISCH BOSBEHEER
Toelichting:
De hoge ecologische waarde van het deelgebied is in belangrijke mate te danken aan de grote
historische boscomplexen. Dit vertaalt zich in het groot aandeel van oud-bosplanten in de
kruidlaag. Ook de struik- en boomlaag is rijk aan autochtoon materiaal (mispel, wintereik,
winterlinde, zoete kers,…).
De structuurvariatie is minder uitgesproken doordat de bestanden vrij gelijksoortig en gelijkjarig zijn.
In het deelgebied liggen ook verscheidene waardevolle kleinere bossen (Duivenbos, Grubbe,
Kinderenbos, Eikenhof). Daarnaast zijn er bosfragmenten bewaard gebleven in de bebouwde
omgeving (Armendaal, kasteeldomein Dennenhuis,…).
De optie is drieledig.
Structuurverbetering van de bestaande bossen, wat in de meeste gevallen kan zonder zware omvormingen.
Bosuitbreiding in de omgeving van het Hogenbos en het Kinderenbos,
Behoud van de beboste oppervlakte in de bebouwde omgeving.
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Het gebied werd opgenomen in het ontwerp VEN (in openbaar onderzoek).
Deze bosgemeenschappen (in het Hogenbos, het Moorselbos, het Bertembos en het Grevenbos) werden in de Habitatrichtlijn opgenomen, wat wijst op hun Europees belang.

Toepassing:
Natuurkerngebieden

Acties:
De huidige boseigenaars kunnen aangemoedigd worden een ecologisch bosbeheer (criteria
duurzaam bosbeheer) te volgen. Mogelijk kan dit verlopen via een gezamenlijk bosbeheerplan.
Beheerders van akkers die grenzen aan bosgebieden kunnen aangemoedigd worden een beheerovereenkomst voor perceelranden af te sluiten. Bepaalde particulieren of het bedrijf ICI
(Hoogenbos) kunnen van het nut overtuigd worden tot opstarten van een erkenningsprocedure
als natuur-/bosreservaat.
Momenteel zijn de boswegen met hun bermen voor vele soorten vaak refugia. In het gebied
zijn veel van deze milieus vernield, in de meeste gevallen door niet-bosbouwverkeer. Herstel
van deze milieus is aan te bevelen.
Aangezien het grootste deel van de niet-beboste delen binnen deze zone in landbouwgebruik
is, is de subsidieregeling ten behoeve van de bebossing van landbouwgronden een gepast instrument.
Ook verwerving (op vrijwillige basis) ten behoeve van bosuitbreiding is een mogelijkheid.
NATUURVRIENDELIJK BEHEER GOLFTERREIN
Toelichting:
In dit deelgebied ligt het golfterrein van Ravenstein. Golfterreinen zijn recreatiegebieden met
meekoppelingskansen voor natuur. De aanwezigheid van zachte overgangen in reliëf, in vegetatiestructuren en in beheerintensiteit, de (gecultiveerde) aanwezigheid van bodemvariatie
(b.v. in vochtigheid) geeft ontwikkelingskansen aan diverse gemeenschappen.

Toepassing:
Lokaal: Golfterrein van Ravenstein.

Acties:
Het terrein is privaat eigendom. De mogelijkheid kan bekeken worden voor het opstellen van
een protocol, waarin bepaalde voor de natuur gunstige uitgangspunten gesteld worden. Het
instellen van zones waarbij bepaalde delen extensief beheerd worden (geen of schaars gebruik
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van nutriënten, geen bestrijdingsmiddelen), het gebruik van gebiedseigen plantenmateriaal, de
verbetering van de connectiviteit met het omringende Zoniënwoud, etc. is een gedachtegang.
VERBETERING STRUCTUUR- EN WATERKWALITEIT WATERLOPEN
Toelichting:
Dit deelgebied is een infiltratiegebied. Bronzones zijn hier afwezig. De enkele waterlopen
hebben alle een tijdelijke karakter. Ze hebben slechte tot zeer slechte structuurkenmerken;
soms zijn ze gekanaliseerd of werden ze ingebuisd en gebruikt als riolering. Vaak nemen ze in
het landschap een centrale plaats in. Indien de kwaliteit verbetert, kunnen ze de biodiversiteit
van het deelgebied versterken.
Deze optie kan tevens gekaderd worden binnen het integraal waterbeheer.

Toepassing:
Open agrarisch gebied

Acties:
De aanleg van bufferstroken langs deze waterlopen is aan te bevelen. Het beheer van deze
bufferstroken hoort natuurvriendelijk te gebeuren b.v. volgens de voorschriften van de beheerovereenkomst perceelsranden. De aanleg maakt in veel gevallen de bestaande beschoeiingen overbodig.
De waterlopen met een drainerende functie worden bij voorkeur gedempt.
BEHOUD PARKGEBIED VAN LEEFDAAL
Toelichting:
Het gebied heeft een hoge intrinsieke natuurwaarde. Het is samen met het Puttebos het enige
gebied waar het contact met de Voervallei in bewaard gebleven is. Het werd beschermd als
landschap.

Toepassing:
Lokaal: het kasteelgebied Leefdaal

Acties:
Deze studie voorziet niet in inrichtingsmaatregelen.

Instituut voor Natuurbehoud

215

VERSTERKING INTERNE EN EXTERNE SAMENHANG
Toelichting
De interne connectiviteit is vooral verstoord doordat de E40 en de N3 het gebied volledig
doorsnijden. De ecologische impact is niet gekend. Mogelijk is het een probleem voor de verspreiding van de hamster.
Ook verschillende verkavelingen versnipperen het deelgebied.. Zo zijn Moorselbos en Hogenbos door bebouwing van elkaar afgesneden.
De externe samenhang is eveneens verstoord. De relatie met de Molenbeekvallei is ruimtelijk
verbroken door de lintbebouwing tussen Everberg en Meerbeek. De grens met de Maalbeekvallei is scherp afgelijnd door de Mechelsesteenweg. Met het plateau van Duisburg bestaan
alleen nog ruimtelijke banden via de omgeving van het Puttebos. De Voer vormt een natuurlijke barrière.
De optie heeft als doel twee verbindingen te versterken:
Voor de bosgemeenschappen wordt voorgesteld om de bossen het Zoniënwoud,
het park van Tervuren, het Moorselbos en het Hogenbos-Kinderenbos met elkaar te
verbinden (zie gebiedsoptie “Uitbouw bosschakel”). De versterking van de bosverbinding kan ook gekaderd worden in de beleidsoptie tot aanleg van stadsbossen.
Voor de gemeenschappen gebonden aan open en halfopen landschappen is het zinvol een zuid-noordverbinding te realiseren zoals staat aangegeven op de structuurvisiekaart. De verbinding omvat het agrarisch gebied van Puttebos in het zuiden (verbinding Voer), de oostelijke rand van Moorselbos en Kinderenbos (Kooige), de steilrand en de westelijke rand van het Grevenbos, om in het noorden aan te sluiten met de
Molenbeekvallei.

Toepassing:
Open agrarisch gebied, Kern- en Verbindingsgebieden, met accent op de twee laatste.

Acties:
De acties die vermeld worden bij de opties “Behoud steilrand en ontwikkeling van structuurrijke mesofiele graslanden”, “Behoud en ontwikkeling van een fijnmazig netwerk van lijn- en
puntvormige natuurelementen” en “Uitbouw bosschakel” hebben reeds een gunstig effect op
deze optie.

Onderzoek naar versnippering door de lokale verbindingswegen is gewenst. Meer bepaald kan
de barrièrewerking onderzocht worden van de Hollestraat (verbinding Everberg-Leefdaal),
Hulstbergstraat-Meerbeeksesteenweg (verbinding Meerbeek - Bertem), DorpsstraatMeerbeeksesteenweg (verbinding Veltem-Beisem - Meerbeek), Kruisstraat (verbinding Vrebos – Leefdaal), N3 (Tervuursesteenweg) en E40.
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VOERVALLEI
De hierna volgende uitwerking van opties en maatregelen bouwt voort op de studie integraal
waterloopbeheer ‘Voer 2.022’ (Soresma 2000) in opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant.
Deze studie omvat waterhuishoudkundige, een ecologisch-landschappelijke, visueelruimtelijke en functioneel-ruimtelijke conceptelementen.
De opties die werden geformuleerd (zie bijlage 61) worden hier grotendeels onderschreven.
Op enkele punten wordt hiervan afgeweken. Dit wordt dan bij de desbetreffende optie specifiek vermeld.

beekbegeleidend bos en struweel
bron- en bovenloop
dynamisch beekbegeleidend water

U

U

U

U

U

U

van valleibos

Versterking en ontwikkeling

samenhang

Versterken interne en externe

terloop
U

U

mesotroof loofbos

Verbetering waterkwaliteit wa-

waterloop

Verbetering structuurkwaliteit

Uitbouw bosschakel

overstromingsproblematiek

Integrale benadering van de

nes

Voervallei

Bescherming bron- en kwelzo-

Tabel 47: Raming effect van optie op de doelsoorten en doeltypen in de Voervallei

U

U

moeras en ruigten

U

natuurlijke midden- en benedenloop

U

U

stilstaande wateren

U

U

Wintereiken-Beukenbos van lemige zandgronden

U

zoom, mantel en struweel

N

baardvleermuis

U

bermpje
bittervoorn
boommarter
das
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U
N

U

N

N

N

U

U

U
N
N
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watervleermuis

wespendief

zwarte specht
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ijsvogel

snoek

vuursalamander
N

waterspitsmuis
U

rosse vleermuis

U

gekraagde roodstaart
U

grootoorvleermuis
U

U

N

vetje

U

winde

zomertortel
U

U

U

N

hamster

U

N
N
N

N
N
N

N
N

van valleibos

Versterking en ontwikkeling

samenhang

Versterken interne en externe

terloop

Verbetering waterkwaliteit wa-

waterloop

Verbetering structuurkwaliteit

Uitbouw bosschakel

overstromingsproblematiek

Integrale benadering van de

nes

Bescherming bron- en kwelzo-

Voervallei

U

N

U
U

U

N
N
U

U
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Bosbouw

Recreatie

Woon--werk

Landbouw

tuur

Prioriteit na-

Bedreiging

Beleid

Optie

Meerwaarde

Tabel 48: Prioriteitenstelling Opties Voervallei

Verbetering waterkwaliteit waterloop

3

1

0

4

0

1

1

0

Versterking en ontwikkeling van valleibos

2

1

0

3

-1

0

1

1

Bescherming bron- en kwelzones

2

1

0

3

-1

0

-1

0

Integrale benadering van de overstromingsproblematiek

1

1

0

2

0

1

0

0

Verbetering structuurkwaliteit waterloop

2

0

0

2

0

0

1

0

Versterking interne en externe samenhang

2

0

0

2

0

-1

1

0

Uitbouw bosschakel

1

1

0

2

0

0

0

0

Figuur 78 geeft de gebiedsopties op kaart weer.

VERBETERING WATERKWALITEIT WATERLOOP
Toelichting:
Als minimale optie voor de Voer wordt vooropgesteld dat de kwaliteitsdoelstellingen voor het
oppervlaktewater in het deelgebied dienen behaald te worden. Dit houdt in:
viswater voor de Voer, stroomopwaarts van de grens Vossem-Leefdaal;
basiskwaliteit voor alle overige waterlopen en de stilstaande wateren

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
Ter verbetering van de waterkwaliteit zijn voornamelijk acties noodzakelijk die kaderen binnen het integraal waterbeheer.
Van zodra de Kanaalvijvers (zuidelijke serie vijvers in het Park van Tervuren) afgekoppeld
zijn van de riolering wordt voorgesteld dit gebied in te richten met het oog op de ontwikkeling
van vegetaties van onderwaterplanten en drijfbladplanten.

Instituut voor Natuurbehoud

219

VERSTERKING EN ONTWIKKELING VAN VALLEIBOS
Toelichting:
De actuele natuurwaarden zijn vooral gesitueerd in de bossfeer: het park van Tervuren, het
Twaalfapostelenbos, het Puttebos en het kasteel van Leefdaal.
De optie streeft het behoud, de versterking en de ontwikkeling na van beekbegeleidend bos
(Elzen-essenbos) en van het valleibostype Subatlantisch eiken-haagbeukenbos.
Ontwikkeling van beekbegeleidende bossen kan meegekoppeld worden binnen het integraal
waterbeheer (verhoging retentievermogen).

Toepassing:
Kerngebied en verbindingsgebied

Acties:
De huidige boseigenaars kunnen aangemoedigd worden een ecologisch bosbeheer (criteria
duurzaam bosbeheer) te volgen. Mogelijk kan dit verlopen via een gezamenlijk bosbeheerplan.
Particulieren kunnen overtuigd worden van het nut tot het opstarten van een erkenningsprocedure als natuur- of bosreservaat.
De beheerders van niet beboste valleigronden kunnen gestimuleerd worden hun terrein(en) te
(laten) bebossen. Spontane bosvorming is hierbij aangewezen omdat het de meest natuurlijke
ontwikkelingswijze is. Op de meeste plaatsen zal de aanwezigheid of spontane aanvoer van
boom- en struweelsoorten (zwarte els, zomereik, wilgen) volstaan.

UITBOUW BOSSCHAKEL
Toelichting:
Het Zoniënwoud, het park van Tervuren, het Moorselbos, het Hoogenbos en het boscomplex
van Merode herbergen elk op zich reeds bijzondere waardevolle bosgemeenschappen. Uitwisseling tussen deze bossen verloopt moeizaam. Door het maximaal benutten van de uitbreidingsmogelijkheden en het maken van stapstenen waar directe uitbreiding niet meer kan, kan
de connectiviteit verbeteren. In welke mate dit geldt, wordt bij voorkeur onderwerp van gericht onderzoek.

Toepassing:
park van Tervuren
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Acties:
Aangezien het grootste deel van de niet-beboste delen binnen deze zone in landbouwgebruik
is, is de subsidieregeling ten behoeve van de bebossing van landbouwgronden een gepast instrument.
Ook verwerving (op vrijwillige basis) ten behoeve van bosuitbreiding is een mogelijkheid.
BESCHERMING BRON- EN KWELZONES
Toelichting:
De studie van De Smedt et al. (2001) geeft aan dat verspreid over heel de vallei matig intensieve tot zeer intensieve kwelzones mogelijk zijn. Actueel zijn kwelverschijnselen duidelijk
zichtbaar in de omgeving van het park van Tervuren en het park van Leefdaal. Plaatselijk is
de kweldruk zo hoog dat er puntbronnen ontstaan.
Gezien de bijzondere ecologie van kwelgebieden dienen de zones, die gelegen zijn buiten de
huidige invloedssfeer van een drinkwaterwinning, een hoge graad van bescherming te krijgen.

Toepassing:
Heel het studiegebied

Acties:
Bronnen zijn gevoelig aan verontreiniging (oppervlakkige instroom of ondiepe grondwaterstroming), hoe dichter bij de bron, hoe groter de impact van de verontreiniging. Via specifieke
beheerovereenkomsten wordt de omgeving van een bron in een nader te bepalen straal (in de
orde van 100 –500 m) beschermd via een beperking van de milieubelasting die te vergelijken
is met zone III van de drinkwatergebieden. In deze beheerovereenkomst wordt zo mogelijk
ook een herstel van de natuurlijke waterhuishouding opgenomen (verwijderen van drainageen afvoersystemen)
Bronzones zijn tredgevoelig en worden best beschermd tegen betreding.
In de mate van het mogelijke wordt de bronzone en nabije omgeving verworven.
INTEGRALE BENADERING VAN DE OVERSTROMINGSPROBLEMATIEK
Toelichting:
In de Voervallei zorgen overstromingen op een aantal plaatsen voor ernstige wateroverlast.
De Soresma-studie heeft, om aan deze overlast te voorkomen, het maximaal streven naar valleiberging als de centrale doelstelling gesteld.
Deze studie opteert hier niet voor. In het kader van integraal waterbeheer dienen vooreerst
oplossingen dichter bij de bron van het probleem gezocht te worden en pas in laatste instantie
in de vallei. Maximale plaatselijke infiltratie en lokale kleinschalige retentie worden hier, in
deze volgorde prioritair en duurzamer gesteld dan valleiberging.
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De Voervallei is een smalle vallei en met beperkte natuurlijke overstromingsgebieden. Valleiberging hoort beperkt te blijven tot deze gebieden. Door het maximaal aanspreken van deze
gebieden mag de actuele ecologische kwaliteit tevens niet achteruitgaan (b.v. overstroming
van bron- en kwelzones vermijden en de kwaliteit van het beekwater mag niet slechter zijn
dan die van een overstroomd stilstaand water).

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
Ter verbetering van de waterkwaliteit zullen voornamelijk acties noodzakelijk zijn die kaderen binnen het integraal waterbeheer.
In de Soresma –studie werden met het oog op maximalisatie van de valleiberging verschillende scenario’s voorgesteld. Deze studie voorziet in een aanpassing van het peilbeheer van een
aantal vijvers van het park van Tervuren (Molen- en Vossemvijver; scenario 3 uit de Soresma-studie). Ook herinrichting van de Vloedgracht (scenario 8), kan een belangrijk effect hebben op de piekafvoeren van de Voer te Bertem. Van de retentiebekkens in het Reuveld en in
het westelijk deel van het Twaalfapostelenbos (scenario 1 en 2) zijn echter ongunstige effecten te verwachten voor de plaatselijke grondwatergebonden gemeenschappen. Ook het inschakelen van de kasteelvijver van Leefdaal (scenario 7) wordt pas ecologisch aanvaardbaar,
wanneer de waterkwaliteit van de Voer verbeterd is, minimaal tot het binnen de norm van
viswaterkwaliteit valt.
In plaats van het effluent van de toekomstige RWZI rechtstreeks naar de beek af te voeren,
kan het effluent na tertiaire zuivering afgeleid worden naar een zo natuurlijk mogelijk ingericht waterbekken in de vallei met een vertraagde afvoer naar de beek.
Ook kan onderzocht worden of bij aanleg van een gescheiden rioolstelsel het neerslagwater,
vooraleer in het oppervlaktewater geleid wordt, kan opgevangen worden in een nieuw aan te
leggen (buffer-/infiltratie)vijver.
De optie “Versterking en ontwikkeling van valleibos” heeft een belangrijk effect op het afvoerpatroon. Bosbodems houden immers goed water vast. In vergelijking met andere vegetaties heeft een bosvegetatie voornamelijk een hoger interceptievermogen, zeker indien ook de
struiklaag goed ontwikkeld is. Hierdoor komt een belangrijk deel (tot 30%) van het regenwater zelfs niet in contact met de bodem.
VERBETERING STRUCTUURKWALITEIT WATERLOOP
Toelichting:
De structuurkwaliteit van de Voer is matig tot slecht. De (potentiële) berging in de vallei is
klein, waardoor geruime tijd voor een snelle afvoer gekozen werd. Echter dit bleek bij zware
regenbuien over heel de vallei beschouwd niet de goede strategie. Voor bepaalde trajectdelen,
b.v. voor het centrum van Bertem, blijft een snelle afvoer te verantwoorden.
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Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
De Voer zou buiten de bebouwde zones maximaal de kans moeten krijgen vrij te meanderen.
Hiertoe is het verwijderen van de beschoeiing noodzakelijk. Het meanderen kan geïnitieerd
worden door het plaatsen van stoorobjecten die de stroomlijn doen afbuigen.
Onnatuurlijk opgehoogde terreindelen gelegen in het Reuveld worden bij voorkeur afgegraven.
Stromende beken als de Voer vergen bijna geen onderhoud. Binnen bebouwde zones is de
manoeuvreerruimte veel beperkter. Wel kan de doortocht van de Voer op vele plaatsen natuurlijker worden.
Sanering van vismigratieknelpunten is aan de orde van zodra de waterkwaliteit voor vissen
van kleine beken aanvaardbaar geworden is.
De structuur van de stilstaande wateren is op talrijke plaatsen verbeterbaar b.v. in het park van
Tervuren, in de pastorietuin van Vossem en in vrijwel alle particuliere vijvers (b.v. aan de
molen van Vossem en het kasteel van Leefdaal). Schuinen van oevers is een beheersuggestie.
VERSTERKING INTERNE EN EXTERNE SAMENHANG
Toelichting:
In de smalle Voervallei is het belangrijk dat tussen de verschillende natuurlijke elementen een
goede samenhang bestaat. Zowel de interne als de externe samenhang zijn niet optimaal. Intern is deze verstoord door de woonkernen van Tervuren, Vossem, Leefdaal en Bertem. De
beekloop zelf werd plaatselijk vergraven (park van Tervuren), gekanaliseerd of ingebuisd.
Ook de relatie met de omgeving is ruimtelijk verstoord en vrijwel alleen bewaard gebleven in
de omgeving van het Puttebos en het kasteel van Leefdaal.

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
De externe relaties zijn moeilijk te versterken. De verbinding met het Zoniënwoud kan verbeterd worden. Nu is ze verbroken door de smalle contactstrook, de ommuring van het park van
Tervuren en door de aanwezigheid van de verbindingsweg Tervuren-Duisburg. De verbindingen met de Maalbeekvallei, de plateaus van Moorsel en van Duisburg zijn verzwakt door de
vrij dicht bebouwde verbindingswegen die parallel aan de grenzen lopen.
De interne samenhang is op verschillende plaatsen versterkbaar. In het brongebied loopt een
GNOP-actie die de doortocht van de Voer wil verbeteren. Op termijn is het uitbuizen van de
Voer t.h.v. het Militair domein een mogelijkheid.
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In bebouwde omgeving waar voor spontane ontwikkeling de nodige ruimte ontbreekt, kunnen
de oeverstroken voorzien worden van gebiedseigen struiken en bomen.
Anderzijds kan onderzocht worden hoe de gebiedsvreemde beplantingen en exoten uit de
vallei kunnen verwijderd worden.
Een groen BPA te Vossem kan de nog niet benutte bouwterreinen in de vallei open houden.
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PLATEAU VAN DUISBURG
Dit deelgebied is een open, licht glooiend gebied waarin enkele grotere historische bossen
(Tersaert-Weeberg). Op de steile overgangen naar de valleien werden veel holle wegen gevormd. Ook deze wegen hebben vaak een rijke bosvegetatie. De centrale delen van het plateau zijn vrijwel in cultuur gebracht als akker, maar met frequent kleine halfnatuurlijke elementen (begroeide taluds, overhoekjes, houtkanten). De colluviale valleien hebben een grotere bedekking met (historisch) permanent grasland. Het is in deze matrix dat het grootste deel
van de natuurwaarden vervat zitten:
bosgemeenschappen met historische bosvegetaties van onvervangbare waarde
droge, mesofiele, mineraalarme tot matig mineraalrijke graslandgemeenschappen
met zeldzame plantensoorten en slakken
akkergemeenschappen met de kern van een hamsterpopulatie die van Europees belang is, een rijke akkervogelstand (geelgors, veldleeuwerik, patrijs, grauwe gors) en
enkele bedreigde plantensoorten (o.a. groot spiegelklokje, spiesleeuwenbek)
een levensvatbare populatie vroedmeesterpad.
Het gebied neemt tevens een bijzondere plaats in tussen het Zoniënwoud en MeerdaalwoudHeverleebos, twee van de belangrijkste oud-boscomplexen van Vlaanderen.
Verharde wegen vormen binnen het deelgebied slechts een ijle infrastructuur. Drukke verbindingswegen met dichte bebouwing snijden het deelgebied echter af van de aanpalende valleien. De open ruimte tussen het plateau en het Zoniënwoud is nog behouden gebleven, maar
staat onder sterke verkavelingdruk.
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Plateau van Duisburg

kwel beïnvloede graslanden

soortenrijke akker

boommarter

boompieper
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bloemrijk grasland
U

droog schraal grasland en heide

mesotroof loofbos

bron- en bovenloop

N

U

beekforel

N

beekloper

U

U

U
U

stilstaande wateren

zoom, mantel en struweel
U
U
U
N

baardvleermuis

U

U

U

U

N

N

moeras en ruigten

N

U

blauwe kiekendief

N
U

N

N

Versterken interne en externe samenhang

Verbetering waterkwaliteit waterloop

Verbetering structuurkwaliteit waterloop

Natuurvriendelijk beheer golfterrein

Inrichting oude zandgroeve Ganzemanstraat

Geïntegreerde bestrijding bodemerosie op stroomgebiedniveau

Bosverbinding Zoniënwoud - Koningsberg -Stokkembos

Bescherming bron- en kwelzones

Behoud en uitbreiding bossen met ecologisch bosbeheer

Behoud en ontwikkeling van structuurrijke mesofiele graslanden

vormige elementen

Behoud en ontwikkeling van een fijnmazig netwerk van lijn- en punt-

Behoud en herstel van kwelgebonden levensgemeenschappen

Tabel 49: Raming effect van opties op de doelsoorten en doeltypen van het Plateau van Duisburg

N
U

N

U
U
N

N
N

N

N

U

N

N

Instituut voor Natuurbehoud

Plateau van Duisburg

kwartel

levendbarende hagedis
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kamsalamander

U

kerkuil

U

bosvleermuis

U
N

das
N
N
N
N

geelgors
U
U
U
U

gekraagde roodstaart
N
N

graspieper
U
U

grauwe gors
U

grauwe klauwier
N
N

grootoorvleermuis
U
U

hamster
U
U

hazelmuis

N

U

huiszwaluw

U

U

iepenpage

N
N

U
U

N
N
U

U

ijsvogel

N

bruine kiekendief
Versterken interne en externe samenhang

Verbetering waterkwaliteit waterloop

Verbetering structuurkwaliteit waterloop

Natuurvriendelijk beheer golfterrein

Inrichting oude zandgroeve Ganzemanstraat

Geïntegreerde bestrijding bodemerosie op stroomgebiedniveau

Bosverbinding Zoniënwoud - Koningsberg -Stokkembos

Bescherming bron- en kwelzones

Behoud en uitbreiding bossen met ecologisch bosbeheer

Behoud en ontwikkeling van structuurrijke mesofiele graslanden

vormige elementen

Behoud en ontwikkeling van een fijnmazig netwerk van lijn- en punt-

Behoud en herstel van kwelgebonden levensgemeenschappen
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N
U

N

N

N

N

U

U
U

N

N

U

U

N
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waterspitsmuis

zeggekorfslak

zwarte specht

228
patrijs

roodborsttapuit

sleedoornpage

watervleermuis

wespendief
U

N

U

veldleeuwerik
U

vroedmeesterpad

U

U

middelste bonte specht

rosse vleermuis

vale vleermuis

vuursalamander

N

zomertortel

U
N

N
U

U

N

U

N

U

U

U

U

N

N

oeverzwaluw

U

rietgors

N

N

sprinkhaanzanger

U

U

N

N
U

U
N

N

U

N

N

N
N

N

N

N

U

N

N

N
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Versterken interne en externe samenhang

Verbetering waterkwaliteit waterloop

Verbetering structuurkwaliteit waterloop

Natuurvriendelijk beheer golfterrein

Inrichting oude zandgroeve Ganzemanstraat

Geïntegreerde bestrijding bodemerosie op stroomgebiedniveau

Bosverbinding Zoniënwoud - Koningsberg -Stokkembos

Bescherming bron- en kwelzones

Behoud en uitbreiding bossen met ecologisch bosbeheer

Behoud en ontwikkeling van structuurrijke mesofiele graslanden

vormige elementen

Behoud en ontwikkeling van een fijnmazig netwerk van lijn- en punt-

Behoud en herstel van kwelgebonden levensgemeenschappen

Plateau van Duisburg

Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

Bosbouw

Recreatie

Woon--werk

Landbouw

natuur

Prioriteit

Bedreiging

Beleid

Optie

Meerwaarde

Tabel 49: Prioriteitenstelling Opties Plateau van Duisburg

Bosverbinding Zoniënwoud - Koningsberg -Stokkembos

3

1

1

5

-1

-1

1

1

Behoud en ontwikkeling van structuurrijke mesofiele

3

1

1

5

-1

0

0

0

3

1

1

5

-1

0

1

0

Inrichting oude zandgroeve Ganzemanstraat

2

1

1

4

0

0

0

0

Verbetering waterkwaliteit waterloop

2

1

0

3

0

1

1

0

Geïntegreerde bestrijding bodemerosie op stroomge-
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graslanden
Behoud en ontwikkeling van een fijnmazig netwerk van
lijn- en puntvormige natuurelementen

biedniveau
Behoud en uitbreiding bossen met ecologisch bosbeheer
Behoud en herstel van kwelgebonden levensgemeenschappen

Figuur 79 geeft de gebiedsopties op kaart weer.

BOSVERBINDING ZONIËNWOUD - KONINGSBERG - STOKKEMBOS
Toelichting:
Het studiegebied ligt aan de rand van enkele natuurhistorisch heel belangrijke bosgebieden. In
het westelijk deel van dit deelgebied kan een wezenlijke bosverbinding gelegd worden tussen
het Zoniënwoud, het bosgebied van Koningsberg , het bosrijke natuurgebied Kaalheide en het
Stokkembos. Dit maakt deel uit van de nagestreefde verbinding tussen het Zoniënwoud en het
Meerdaalwoud-Heverleeboscomplex
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Bosverbinding wordt in de brede zin geïnterpreteerd, naast gesloten bos worden ook halfopen
gemeenschappen beschouwd. De verbinding wil in de eerste plaats de kans op uitwisseling
van genetisch materiaal en de migratiemogelijkheden van aan bossen gebonden soorten bevorderen, in de tweede plaats de oppervlakte aan boshabitats (Wintereiken-Beukenbos,
Gierstgrasbeukenbos, Eiken-Haagbeukenbos) vergroten.
In de omgeving van het bos van Marnix komt kamsalamander voor. Bij de bosverbinding
hoort toegezien te worden op het behoud van de populatie ervan.
Het gebied ondervindt een verstedelijkingsdruk. Deze optie kan ook gekaderd worden binnen
de herbestemming van de serregebieden.

Toepassing:
Verbindingsgebied in het westelijk deel van het deelgebied

Acties:
De te bebossen gebieden zijn hoofdzakelijk landbouw- en serregebieden op het gewestplan. In
de landbouwgebieden is sensibilisatie tot vrijwillig bebossen van de gronden, b.v. in het kader
van de EG-verordening voor subsidiëring van bebossing van landbouwgronden, vrijwel de
enige mogelijke manier. Ook verwerving in functie van bosuitbreiding is een mogelijkheid,
maar zal door de hoge speculatieve druk moeizaam verlopen.
Voor de serregebieden kan daarenboven de mogelijkheid onderzocht worden tot het herbestemmen van de gronden in functie van bosuitbreiding.
Aanleg van poelen is aan te bevelen (o.a. voor kamsalamander).

BEHOUD EN ONTWIKKELING VAN EEN FIJNMAZIG NETWERK VAN LIJN-

EN PUNTVOR-

MIGE NATUURELEMENTEN

Toelichting:
Het netwerk van punt- en lijnvormige natuurelementen is in dit gebied van bijzondere betekenis zowel voor de fauna als voor de flora.
Veel soorten die min of meer gebonden zijn aan akkersystemen zijn in Vlaanderen ernstig
bedreigd. Het plateau van Duisburg heeft nog een rijke akkeronkruidengemeenschap die in
vergelijking met andere akkerbouwstreken in Vlaanderen tot op heden betrekkelijk goed heeft
standgehouden. Hierdoor neemt de waarde voor het natuurbehoud toe.
Bijzondere aandacht hoort te gaan naar de bescherming van de populatie hamster. Dit deelgebied bezit van deze belangrijke doelsoort één van de grootste kernpopulaties van Vlaanderen.
Voor het behoud van deze soort is een soortgerichte bescherming cruciaal .
Soortenrijke akkervegetaties van leemgronden zijn een belangrijk doeltype en hebben hier een
groot potentieel.
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Rodelijst-vogelsoorten als geelgors, veldleeuwerik, huiszwaluw, patrijs en kerkuil zijn een
belangrijk aandachtspunt. Van de eerste drie zijn de actuele dichtheden naar Vlaamse normen
hoog. In wegbermen groeien verschillende bijzondere plantensoorten als marjolein, borstelkrans, grote tijm en akkergeelster.
In Tersaert en in de Nellebeekvallei zijn poelen aanwezig die van groot belang zijn resp. voor
vroedmeesterpad (bedreigd in Vlaanderen) en kamsalamander (zeldzaam in Vlaanderen).
Versterking van deze populaties is een belangrijk streefdoel.
De holle wegen nemen door hun specifieke geomorfologie en hun belang voor het natuurbehoud in het gebied een aparte plaats in. Behoud en herstel van deze karakteristieke waarden is
een essentieel onderdeel van deze optie.

De uitbouw van een netwerk van punten en lijnen biedt aanknopingspunten met de bestrijding
van bodemerosie (verminderen gevoeligheid) en integraal waterbeheer (verhogen retentie).
Deze optie kan gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsplan.

Toepassing:
Voornamelijk Open agrarisch gebied en Verbindingsgebied

Acties:
Wegens de hoge waarde is een specifiek en integraal actieplan noodzakelijk. Medewerking en
ondersteuning van alle betrokkenen (in eerste instantie de landbouwers) is noodzakelijk.
Volgende maatregelen kunnen deel uitmaken van het inrichtingspakket:
Voor de aanleg en het onderhoud van vrijwel alle soorten kleine landschapselementen en voor perceelsranden kunnen beheerovereenkomsten worden afgesloten.
Voor de akkerrandvegetaties zijn tevens specifieke beheerovereenkomsten mogelijk.
Aanleg van bufferstroken aan de schouders van holle wegen kan afkalving ervan
afremmen. Een onverharde bedding is een wezenlijk kenmerk van de holle weg en
dient behouden.
Ecologisch bermbeheer kan aangemoedigd worden. Gemeentelijke bermbeheerplannen, onderling afgestemd, zijn hierbij wenselijk.
Voor het beheer van het net van veldwegen en taluds is een haalbaarheidsonderzoek mogelijk van het invoeren van een begrazingssysteem van een door een herder
begeleide kudde (b.v. schapen), dit naar analogie met buitenlandse voorbeelden.
Voor het bereiken van particulieren (hobbyboeren en paardenliefhebbers) bestaan
weinig aangepaste instrumenten. Door bewustmaking en gerichte acties zoals b.v. een
haagplantactie kan het belang en gebruik van groene perceelsscheidingen toenemen.
Specifiek voor landbouwers kan erfbeplanting gepromoot worden.
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De inrichtingsprojecten van de oude spoorwegberm Duisburg-Neerijse en van het bufferen
van de Langegracht-Vloedgroebe passen ook binnen dit kader.

Bovenstaande maatregelen komen tevens de hamsterpopulatie en de vleermuizenpopulatie ten
goede. Door de precaire toestand van de hamsterpopulatie wordt aanbevolen bovenstaande
maatregelen, aangevuld met enkele specifieke acties, te integreren in een soortgericht actieplan. Vooral de aanleg van bufferstroken is essentieel om de hamster te beschermen. Idealiter
liggen ze verspreid in het akkerlandschap. Deze bufferstroken worden het best geplaatst op de
hellingen en ingeplant met luzerne (met goede beheerresultaten in Frankrijk; med. Mercelis
S., hamsterdeskundige Natuurpunt). Voor een lange termijn overleving van deze soort wordt
door verschillende deskundigen een oppervlakte tussen de 50ha en 100ha aangeraden (med.
Mercelis S.). Volgende strategie wordt voorgesteld: de bestaande populaties beschermen (stap
1),gevolgd door uitbreiden (stap 2). Wordt op het herstelprogramma goed gereageerd, kan het
programma uitgebreid worden tot potentieel geschikte leefgebieden (stap 3) die hierna in verbinding gesteld worden met de populatiekernen (stap 4).
Specifieke acties zijn het verlenen van schadevergoeding in het geval van hamsterschade en
sensibilisatie van de landbouwers en het grote publiek.
In het soortenbeschermingsplan hamster zitten deze actievoorstellen geglobaliseerd.

Ook het behoud van vleermuizen vraagt een geïntegreerde aanpak. Voor de meeste soorten
zijn namelijk het zomer- en winterverblijfplaats, het migratie- en het voedselbiotoop verschillend. Wil men deze soortengroep beschermen, dient men aan al de biotopen aandacht te besteden. Voldoende oude en/of dode bomen laten staan, verbod op omzagen van koloniebomen, voorzien in verbindende elementen (houtkanten, bomenrijen) in een netwerk, eigenaars
van gebouwen met zomerverblijven inlichten hoe hinder te voorkomen of tot minimum te
herleiden, betrekken van deskundigen bij renovatie van oude gebouwen, inventariseren en
eventueel inrichten van ijskelders (voorbeeld is de ijskelder in het park van Tervuren) en bunkers zijn mogelijke acties in dit deelgebied.
Een mogelijkheid bestaat in het specifiek voor vleermuizen inrichten van verspreid liggende
bunkers (telefooncentrales en munitiedepots van de KW-linie). In het Antwerpse heeft Aminal Bos en Groen i.s.m. Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt hier reeds goede resultaten mee
bereikt.

Voor het behoud en de versterking van de populatie vroedmeesterpad wordt aanbevolen het
soortenbeschermingsplan vroedmeesterpad uit te voeren. Hierbij kan dezelfde strategie (stappenplan) gehanteerd worden zoals beschreven voor de hamster.

Voor de uitbreiding van het aantal poelen kan het poelenplan van het Regionaal Landschap
Dijleland ondersteund worden. Ook een rodelijstsoort als huiszwaluw kan hier gunstig op
reageren.
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Voor de populatie kerkuil kan niet alleen het voedselbiotoop een beperkende factor zijn, ook
de nestgelegenheid kan limiteren. Het kerkuilenproject (inventariseren; plaatsen en controleren van nestbakken) speelt hierop in.

Voor de populatie huiszwaluw is het aanbod van nestgelegenheid geen probleem. Doordat de
bewoners soms hinder ervan gaan ondervinden en de nesten vernielen of onoordeelkundig
beschermen, kunnen broedsels verloren gaan. Sensibilisatie is hier gewenst.
BEHOUD EN ONTWIKKELING VAN STRUCTUURRIJKE MESOFIELE GRASLANDEN
Actuele mesofiele natuurwaarden zijn vooral aanwezig in de colluviale valleien uitmondend
in de IJsevallei of in de Dijlevallei (b.v. Ruwaal, Ganspoel). Door de tertiaire Brusseliaanopduikingen heeft deze zone een gevarieerde bodemgesteldheid.
Ook de flanken van de Nellebeekvallei en Kaalheide bezitten waardevolle graslanden.
Het streefdoel is de historisch permanente graslanden duurzaam te behouden.
Verder kan in het verbindingsgebied via bermen, taluds een netwerk van deze graslandgemeenschappen uitgebouwd worden.
Deze optie kan gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsplan.

Toepassing:
Verbindingsgebied

Acties:
Beheerovereenkomsten voor botanisch beheer bieden de mogelijkheid bestaande permanente
graslandvegetaties te behouden of te ontwikkelen. Hiertoe wordt voorgesteld het vastgestelde
beheergebied voor beheeroverkomsten botanisch beheer met deze zone uit te breiden.
Voor de graslanden in groengebied met belangrijke relictwaarden (b.v. graslathyrus in de
Korenheide) is verwerving aan te bevelen.
In het brongebied van de Nellebeek kunnen eigenaars van actueel reeds goed beheerde mesofiele graslanden aangemoedigd worden een procedure tot erkenning als natuurreservaat op te
starten. Een gezamenlijk beheerplan naar analogie met de bossen zou in dit verband wenselijk
zijn.
Op bermen kunnen met een jaarlijks maaibeheer dergelijke vegetaties zich ontwikkelen.
INRICHTING OUDE ZANDGROEVE GANZEMANSTRAAT
Toelichting:
Deze zandgroeve ligt nabij het Tersaertbos in de rand van de Vloedgrubbe en in de buurt van
de populatie vroedmeesterpad. Deze ligging en de gewestplanbestemming Natuurgebied
maakt natuurontwikkeling realistisch en kansrijk.
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Er bestaat een overleg tussen de huidige eigenaar (De Cock nv) met de gemeente Huldenberg.
Dank zij dit overleg wordt jaarlijks een wand van de groeve ingericht voor oeverzwaluw.
Streefdoel is het plaats bieden aan een soorten van naakte bodems, met speciale aandacht voor
soorten van thermofiele milieus (droog en nat) en voor vroedmeesterpad.

Toepassing:
Lokaal: deel van de oude zandgroeve Ganzemanstraat

Acties:
Voortzetting en ondersteuning van het bestaande overleg is wenselijk.
In overleg met de eigenaar kan op middellange termijn een inrichtingsplan voor deze plaats
opgesteld worden.

GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING BODEMEROSIE OP STROOMGEBIEDNIVEAU
Toelichting:
De bodemerosieproblematiek is een belangrijk item binnen het studiegebied. Een integrale
benadering van de bodemerosieproblematiek is mogelijk (Vandaele & Librecht 2000). Belangrijke elementen hierbij zijn:
een toename van het graslandareaal op de erosiegevoelige gronden
het behoud en ontwikkeling van kleine landschapselementen
de instandhouding en/of bevordering van natuurvriendelijke landbouwtechnieken
die een goede bodemstructuur bevorderen
de heroriëntatie van kavels parallel met de hoogtelijnen.
Deze optie kan tevens gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsbeleid en in het integraal waterbeheer.

Toepassing:
Open agrarisch gebied en Verbindingsgebied

Acties:
Bij het opstellen van gemeentelijke bodemerosieplannen wordt een geïntegreerde benadering
gevolgd. Binnen een dergelijk kader kan de omvorming van akker naar grasland/bos of de
aanleg van grasstroken bevorderd worden. Willen deze graslanden of grasstroken ook een
toegevoegde natuurwaarde te genereren, zorgt een integratie binnen de beheersovereenkomsten perceelsranden voor de sturing van de natuurwaarden (en voor de financiële tegemoetkoming).
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Het subsidiebesluit van Bertem ondersteunt ook de aanleg van erosiepoelen.

Het gebruik van vaste organische mest verdient aanmoediging. Het bevordert niet alleen een
kruimelige bodemstructuur (erosieremmende factor), het is tevens van belang voor de voedselvoorziening van een gedeelte van de akkerfauna (b.v. gele kwikstaart, vermoedelijk ook
geelgors en huiszwaluw). Het gebruik van sommige groenbedekkers heeft een gelijkaardig
effect (b.v. voor grauwe gors).
BEHOUD EN INTERNE ONTWIKKELING BOSSEN
Toelichting:
Verspreid in het deelgebied liggen verschillende kleine en enkele middelgrote bossen. Deze
studie opteert in dit deelgebied voor een duurzaam behoud van bosgebieden en voor een
(voortgezette) ontwikkeling naar ecologisch meer waardevolle bossen.
Deze bosgemeenschappen werden in de Habitatrichtlijn opgenomen, wat wijst op hun Europees belang. De bossen van Tersaert, Weeberg en Kaalheide werden op basis hiervan aangeduid als Habitatrichtlijngebied.

Toepassing:
Verbindingsgebied en Natuurkerngebied

Acties:
De huidige boseigenaars kunnen aangemoedigd worden een ecologisch bosbeheer (criteria
duurzaam bosbeheer) te volgen. Mogelijk kan dit verlopen via een gezamenlijk bosbeheerplan.
Beheerders van akkers die grenzen aan bosgebieden kunnen aangemoedigd worden een beheerovereenkomst voor perceelranden af te sluiten.
VERBETERING WATERKWALITEIT WATERLOPEN
Toelichting:
In het deelgebied ontspringen verscheidene kleine beken. De meeste daarvan hebben een
slechte waterkwaliteit. Een voorbeeld is de Vloedgrubbe (BBI 2)). Zowel lozing van huishoudelijk afvalwater als uitspoeling van meststoffen zijn hiervan de oorzaak.
Deze zijbeken zijn ecologisch belangrijk. Niet alleen hebben ze een eigen morfologie (bronbeek, kleine beek), ze kunnen ook voor soorten van de grotere beken een functie hebben als
refugium en voortplantingsplaats.
Een gedeelte van het gebied ligt in het infiltratiegebied van de IJse (bestemd voor de productie van drinkwater).
Deze optie kan gekaderd worden binnen het integraal waterbeheer.
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Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
Ter verbetering van de waterkwaliteit zijn voornamelijk acties noodzakelijk zijn die kaderen
binnen het integraal waterbeheer.
Toepassen en desgevallend verminderen van de dosering van meststoffen tot evenwichtsbemesting is een noodzaak in de directe omgeving van bronnen en van de waterlopen.
In de zones gelegen binnen het infiltratiegebied van de IJse geldt een verscherpte bemestingsnorm. Beheerovereenkomsten “water” kunnen hierbinnen worden afgesloten.
Een andere mogelijkheid is het aanleggen van bufferstroken langs waterlopen*. Voorbeelden
zijn een bemestingsvrije en onbespoten zone, een zone met een ander cultuurgewas, een
braakrandzone, een graszone, een boszone en een moeraszone.
BEHOUD EN HERSTEL VAN KWELGEBONDEN LEVENSGEMEENSCHAPPEN
Toelichting:
Dit deelgebied is voornamelijk een infiltratiegebied voor de Voer, de IJse en de Dijle.
Studie van De Smedt et al. (2001) geeft aan dat vooral in de Nellebeekvallei matig intensieve
tot zeer intensieve zones met regionale kwel mogelijk zijn. In de Nellebeekvallei en de omgeving van Korenheide zijn actueel lokaal kwelverschijnselen zichtbaar in vegetaties met o.a.
dotterbloem, holpijp en moerasstreepzaad. In de vallei is herstel en uitbreiding mogelijk.
Deze optie streeft het behoud, herstel en ontwikkeling na van deze gemeenschappen.

Toepassing:
Verbindingsgebied, met accent in de Nellebeekvallei

Acties:
Voorgestelde acties met betrekking op de Nellebeekvallei zijn:
Het opstarten van een natuurinrichtingsproject in de vallei
Het verwerven van de actuele waardevolle graslanden of percelen met goede kansen
op herstel.
Het aanduiden als beheergebied voor beheerovereenkomsten botanisch beheer

*

Voor een gedetailleerd overzicht over bufferstroken (beschrijving, functie, toepassing, kosten,…) wordt verwezen naar Van der Welle

(2001)
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Het aanbieden van beheerovereenkomsten “water”
Een detailonderzoek opstarten naar eventuele gevolgen van de drinkwaterproductie
voor de waterhuishouding en desgevallend uitwerken van herstelscenario’s evenals de invloed nagaan van het aanpalend industrieterrein
BESCHERMING BRON- EN KWELZONES
Op enkele plaatsen worden in de colluviale valleien bronniveaus aangesneden. Dit is b.v. het
geval in de Ruwaalvallei, te Langerode en te Loonbeek.
Gezien de bijzondere ecologie van kwel- en brongebieden dienen de actuele zones een hoge
graad van bescherming te krijgen.

Toepassing:
Heel het studiegebied

Acties:
Lokalisatie van de huidige bronnen is wenselijk.
In de mate van het mogelijke wordt de bronzone verworven.
In de zones gelegen binnen het infiltratiegebied van de IJse geldt een verscherpte bemestingsnorm. Beheerovereenkomsten “water” kunnen hierbinnen worden afgesloten. Hierbij kan
prioriteit gegeven worden aan de omgeving van bronmilieus.
Bronzones zijn tredgevoelig. Het is aangewezen ze te beschermen tegen betreding.
Directe lozingen worden prioritair afgekoppeld. Indien aansluiting op riolering niet mogelijk
is, kan kleinschalige waterzuivering toegepast worden.
Ook structurele herstelmaatregelen kunnen nodig zijn.
VERBETERING STRUCTUURKWALITEIT WATERLOPEN
Toelichting:
De zijbeken van de IJse hebben in dit deelgebied overwegend een slechte structuur. Alle beken werden in meer of mindere mate rechtgetrokken. Vele beken hebben oeververdediging.
Hierdoor hebben ze vooral een waterafvoerende functie gekregen, wat nadelig is voor de ecologische waarde. De relatie van deze beken met de beekbegeleidende biotopen kan verbeterd
worden.

Toepassing:
Het volledige deelgebied
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Acties:
Beschoeiingen in natuurgebied worden maximaal verwijderd.
Het aanbrengen van stoorobjecten op rechtgetrokken trajecten met een voldoend hoog debiet
kan tevens de dynamiek van de beek vergroten.
VERSTERKING INTERNE EN EXTERNE SAMENHANG
Toelichting:
De interne samenhang is in vergelijking met de andere deelgebieden vrij goed te noemen.
Deze optie streeft ernaar de samenhang nog te versterken:
voor de hamsterpopulatie
voor mesofiele gemeenschappen van open tot halfopen landschap, in het verbindingsgebied in de omgeving van Weeberg-Tersaert en
voor bosgemeenschappen in het verbindingsgebied in de omgeving van de Nellebeekvallei.
Deze zone sluiten aan op de verbindingszones in het deelgebied “Plateau van Moorsel” en
“Plateau van Maleizen”.
In de Nellebeekvallei zijn ook trekkende amfibieën een aandachtspunt.
Het is noodzakelijk de zeer schaars geworden open gebleven plaatsen (“bruggen”) maximaal
open te houden, niet alleen om landschappelijke, maar ook om ecologische redenen (migratie
van soorten).

Toepassing:
Open agrarisch gebied, kern- en verbindingsgebied, met het accent op de twee laatste

Acties:
De acties die vermeld worden bij de opties “behoud en ontwikkeling van structuurrijke mesofiele graslanden”, “behoud en ontwikkeling van een fijnmazig netwerk van lijn- en puntvormige natuurelementen” en “bosverbinding Zoniënwoud-Koningsberg-Stokkembos” hebben
reeds een gunstig effect op deze optie.
De weinige plaatsen waar de verbinding van het plateau- en hellinggebied met de aanpalende
vallei nog bestaat (b.v. omgeving Stokkembos, N253 t.h.v. de Langerodevijver, Veeweide te
Korbeek-Dijle), dienen met hoge prioriteit open te blijven.
NATUURVRIENDELIJK BEHEER GOLFTERREIN
In dit deelgebied ligt één vergund golfterrein binnen het Militair domein. Golfterreinen zijn
recreatiegebieden met meekoppelingskansen voor natuur. De aanwezigheid van zachte overgangen in reliëf, in vegetatiestructuren en in beheerintensiteit, de (gecultiveerde) aanwezigheid van bodemvariatie (b.v. in vochtigheid) geeft ontwikkelingskansen aan diverse gemeenschappen
238

Instituut voor Natuurbehoud

Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

Toepassing:
Lokaal: Militair golfterrein

Acties:
Deze studie stelt voor het golfterrein op te nemen in het protocol “Overeenkomst tussen de
Belgische staat en het Vlaams Gewest, in verband met het Natuurbehoud en het Bosbeheer op
Militaire domeinen” van 1 juni 1999. Het instellen van zones waarbij bepaalde delen extensief
beheerd worden (geen of schaars gebruik van nutriënten, geen bestrijdingsmiddelen), het gebruik van gebiedseigen materiaal, de verbetering van de connectiviteit met het aanpalende
Zoniënwoud, etc. kan via het protocol als streefdoel gesteld worden.
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PLATEAU JEZUS-EIK
Dit deelgebied vormt geomorfologisch een geheel met het plateau van Duisburg. Belangrijke
natuurwaarden zitten geconcentreerd in twee gebieden: bos van Marnix en Smeisberg.
Het rijk gevarieerde bos van Marnix maakt deel uit van het Zoniënwoud en is één van de weinige plaatsen waar de bosrand niet hard begrensd is en rijk is aan structuurelementen. Het
staat ook nauw in verbinding met de Nellebeekvallei-Koningsberg. Het streefdoel is hier het
continueren van de ontwikkeling naar een natuurlijker bos en een structurele verbinding mogelijk maken met de Nellebeekvallei-Koningsberg.
Smeiberg is een kenmerkende en vrij extensief gebruikte colluviale vallei met een grote verscheidenheid aan biotopen (droge en natte bossen, droge en vochtige graslanden, bronzones).
Het behoud van deze verscheidenheid en een kwalitatieve versterking ervan is een belangrijk
streefdoel.
Voor het behoud van de natuurwaarden die buiten deze twee gebieden gelegen zijn is de versterking van de ecologische infrastructuur noodzakelijk, Dit kan ook gekaderd worden in de
bestrijding van bodemerosie en (in mindere mate) in het kader van integraal waterbeheer.
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Verbetering waterkwaliteit waterloop

Verbetering structuurkwaliteit waterloop
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Bosverbinding Zoniënwoud - Koningsberg -

gisch bosbeheer

Plateau Jezus-Eik

Behoud en uitbreiding bossen met ecolo-

Tabel 51: Raming effect van opties op de doelsoorten en doeltypen van het plateau Jezus-Eik
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Bosbouw

Recreatie

Woon--werk

Landbouw

Prioriteit natuur

Bedreiging

Beleid

Optie

Meerwaarde

Tabel 52: Prioriteitenstelling Opties Plateau Jezus-Eik

Bosverbinding Zoniënwoud - Koningsberg -Stokkembos

3

1

0

4

-1

0

1

1

Behoud en uitbreiding bossen met ecologisch bosbeheer

2

1

0

3

0

0

0

-1

Versterking ecologische infrastructuur

1

1

0

2

0

0

0

0

Behoud en ontwikkeling van structuurrijke mesofiele gras-

2

0

0

2

-1

0

0

0

Behoud en ontwikkeling biodiversiteit in de Smeiberg

2

0

0

2

-1

0

0

0

Versterking interne en externe samenhang

1

0

0

1

0

-1

0

0

Geïntegreerde bestrijding bodemerosie op stroomgebied-

0

0

0

0

0

0

0

0

landen

niveau

Figuur 80 geeft de gebiedsopties op kaart weer.

BOSVERBINDING ZONIËNWOUD - KONINGSBERG –STOKKEMBOS
Toelichting:
Het studiegebied ligt aan de rand van enkele natuurhistorisch heel belangrijke bosgebieden.
Ook deze bossen hebben te maken met fragmentatie en isolatie. In het oostelijk deel van dit
deelgebied kan een wezenlijke bosverbinding gemaakt worden tussen het Zoniënwoud, het
bosgebied van Koningsberg , het bosrijke natuurgebied Kaalheide en het Stokkembos. Dit is
een onderdeel van de nagestreefde verbinding tussen het Zoniënwoud en het MeerdaalwoudHeverleeboscomplex
Bosverbinding wordt in de brede zin geïnterpreteerd, naast gesloten bos worden ook halfopen
gemeenschappen beschouwd. De verbinding wil in de eerste plaats de kans op uitwisseling
van genetisch materiaal en de migratiemogelijkheden van aan bossen gebonden soorten bevorderen, in de tweede plaats de oppervlakte aan boshabitats (Wintereiken-Beukenbos,
Gierstgrasbeukenbos, Eiken-Haagbeukenbos) vergroten.

Toepassing:
Verbindingsgebied
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Acties:
De te bebossen gebieden zijn hoofdzakelijk landbouw- en serregebieden op het gewestplan. In
de landbouwgebieden is sensibilisatie tot vrijwillig bebossen van de gronden, b.v. in het kader
van de EG-verordening voor subsidiëring van bebossing van landbouwgronden, vrijwel de
enige mogelijke manier. Ook verwerving in functie van bosuitbreiding is een mogelijkheid.
Voor de serregebieden kan daarenboven de mogelijkheid onderzocht worden tot het herbestemmen van de gronden in functie van bosuitbreiding.
Binnen de agrarische gebieden kunnen beheerovereenkomsten het behoud en ontwikkeling
van lineaire elementen en perceelsranden bevorderen.

BEHOUD EN UITBREIDING BOSSEN MET ECOLOGISCH BOSBEHEER
Toelichting:
Het bos van Marnix heeft een actuele hoge ecologische waarde zowel door de relatief grote
oppervlakte van verschillende bostypen als door de relatie met het aangrenzende Zoniënwoud.
Verspreid over het deelgebied liggen waardevolle bosfragmenten die op zich het behouden
waard zijn.
Deze bosgemeenschappen met het Bos van Marnix werden in de Habitatrichtlijn opgenomen,
wat wijst op hun Europees belang.
Toepassing:
Natuurkerngebied en Buffergebied

Acties:
De huidige boseigenaars kunnen aangemoedigd worden een ecologisch bosbeheer (criteria
duurzaam bosbeheer) te volgen. Mogelijk kan dit verlopen via een gezamenlijk bosbeheerplan.
Beheerders van akkers die grenzen aan bosgebieden kunnen aangemoedigd worden een beheerovereenkomst voor perceelranden af te sluiten.
VERSTERKING ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUR
Toelichting:
Buiten het bos van Marnix en Smeiberg zijn de natuurwaarden veelal versnipperd en aanwezig als punt- en lijnvormige elementen, kasteeldomeinen en een aantal bosjes. Door de sterke
isolatie van dit deelgebied t.o.v. haar omgeving is het bevorderen van een interne samenhang
belangrijk..

Toepassing:
Buffergebied
Instituut voor Natuurbehoud
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Acties:
Een globaal actieplan is aan te bevelen. Hiertoe is een uitgebreide inventarisatie nodig: type
van de bermen en het beheer ervan, aanwezigheid van laanbomen (soortkeuze, leeftijd), oppervlakte aan tuinen op zich en relatief t.o.v. woningen, welke ervan natuurvriendelijke ingericht zijn,... Analyse van deze gegevens hoort aan te tonen waar en op welke punten verbeteringen mogelijk zijn. Dit kan o.m. verwerkt werden in een bermbeheerplan.
Binnen de agrarische gebieden kunnen beheerovereenkomsten het behoud en ontwikkeling
van lineaire elementen en perceelsranden bevorderen.
De bedrijven met terreinen die palen aan open ruimten, kunnen aangemoedigd worden een
kwalitatief groenscherm te voorzien.
Voor de populatie huiszwaluw is het aanbod van nestgelegenheid geen probleem. Doordat de
bewoners soms hinder ervan gaan ondervinden en de nesten vernielen of ondeskundig beschermen, kunnen broedsel verloren gaan. Sensibilisatie is hier gewenst.
Aanleg van poelen is in aan te bevelen (o.a. voor kamsalamander in de omgeving van Bos van
Marnix).

BEHOUD EN ONTWIKKELING BIODIVERSITEIT IN SMEIBERG
Toelichting:
Smeiberg (een colluviale vallei gelegen tussen de Jezus-Eiksesteenweg, de E411 en de N253)
heeft een grote variatie aan biotopen. De westelijke flank kent voornamelijk een gebruik als
akkergrond en verspreid liggende kleinschalige elementen. Het zuidelijk deel van de vallei is
extensiever met vooral graslanden. De oostelijke flank, de steilste delen op de westelijke flank
en het noordelijk deel van de vallei zijn bebost.
In het zuidelijk deel van de vallei zijn ook bron- en kwelzones aanwezig. Studie van De
Smedt et al. (2001) situeert in de vallei potentieel zeer intensieve kwelzones (met als voedingsgebied het Zoniënwoud).
De optie is, binnen het huidige patroon in grondgebruik, volgende levensgemeenschappen te
versterken:
Mesofiel grasland op de hellingen van de westelijke flank
Mesofiele en kwelgebonden graslanden en brongemeenschappen in het zuidelijk
deel van de vallei
Potentieel natuurlijke bosvegetatie op de oostelijke valleiflank (WintereikenBeukenbos) en in het noordelijk deel van de vallei (Iepenrijk- Essenbos)
Zoom en mantels tussen het bos in het noordelijke deel van de vallei en de westelijke flank
Soortenrijke akker(randen) in een netwerk van punt- en lijnvormige natuurelementen.
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Toepassing:
Verbindingsgebied

Acties:
De handhaving van het karakteristieke patroon kan gerealiseerd worden door een procedure
tot bescherming als landschap op te starten. Het gebied ligt echter niet in een ankerplaats.
Voor het beheer van de historisch permanente graslanden in de vallei en op de westelijke
flank zijn beheerovereenkomsten voor botanisch beheer een mogelijkheid. Hiertoe wordt
voorgesteld het vastgestelde beheergebied voor beheerovereenkomsten botanisch beheer met
deze zone uit te breiden.
Op deze westflank kunnen ook beheerovereenkomsten voor perceelsranden en voor KLE een
gunstige bijdrage leveren.
Beheerovereenkomsten “water” kunnen worden afgesloten. Hierdoor is de bescherming van
de bron- en kwelgebonden levensgemeenschappen mogelijk.
Eigenaars van de bestaande vijvers in de vallei kunnen aangemoedigd worden tot een natuurvriendelijke inrichting en beheer ervan met specifieke aandacht voor amfibieën.
Aanleg van nieuwe poelen verdient een stimulans.
Een relatief groot aandeel van de huidige bosoppervlakte bestaat uit aanplanten van populier
(vooral valleigronden) en/of grove den (droge gronden). Omvorming kan eventueel gestimuleerd worden door sensibilisatie en/of via extra logistieke/financiële steun (via bosgroepering,
via een GNOP-actie).
Beheerders van landbouwgronden op de oostelijke flank kunnen aangemoedigd worden deze
gronden te bebossen.
In de bermen in de verkaveling “Ijsebos” ten noorden van de vallei kunnen, via gericht beheer, waardevolle zoomvegetaties ontwikkeld worden.
BEHOUD EN ONTWIKKELING VAN STRUCTUURRIJKE MESOFIELE GRASLANDEN
Toelichting:
De tertiaire Brusseliaan-opduikingen bezorgen deze zone een gevarieerde bodemgesteldheid.
Vooral de colluviale valleien uitmondend in de IJsevallei bezitten actueel mesofiele natuurwaarden. In dit deelgebied liggen deze waarden sterk verspreid. Ze zijn vooral te vinden in het
gebied omsloten door de Brusselsesteenweg en de E411.
Het streefdoel is hier de historisch permanente graslanden duurzaam te behouden.
Hier kan gebouwd worden aan een netwerk van deze graslandgemeenschappen via bermen en
taluds.
Deze optie kan tevens gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsbeleid, in integraal
waterbeheer en binnen het beleid ter bestrijding van bodemerosie.
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Toepassing:
Buffergebied met accent op het gebied omsloten door de Brusselsesteenweg en de E411

Acties:
Ecologisch bermbeheer is in dit deelgebied een belangrijk instrument.
Onderzocht kan worden of beheerovereenkomsten voor botanisch beheer hier mogelijk zijn.
Er wordt voorgesteld het vastgestelde beheergebied voor beheeroverkomsten botanisch beheer
met de graslanden uit bovenvermelde zone uit te breiden.
GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING BODEMEROSIE OP STROOMGEBIEDNIVEAU
Toelichting:
De bodemerosieproblematiek is een belangrijk item binnen het studiegebied. Een integrale
benadering van de bodemerosieproblematiek is mogelijk (Vandaele & Librecht 2000). Belangrijke elementen hierbij zijn:
een toename van het graslandareaal op de erosiegevoelige gronden
het behoud en ontwikkeling van kleine landschapselementen
de instandhouding en/of bevordering van natuurvriendelijke landbouwtechnieken
die een goede bodemstructuur bevorderen
de heroriëntatie van kavels parallel met de hoogtelijnen.

Deze optie kan tevens gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsbeleid en in het integraal waterbeheer.

Toepassing:
Buffergebied

Acties:
Bij het opstellen van gemeentelijke bodemerosieplannen wordt een geïntegreerde benadering
gevolgd. Binnen een dergelijk kader kan de omvorming van akker naar grasland of de aanleg
van grasstroken bevorderd worden. Willen deze graslanden of grasstroken ook een toegevoegde natuurwaarde genereren, zorgt een integratie binnen de beheersovereenkomsten perceelsranden voor de sturing van de natuurwaarden (en voor de financiële tegemoetkoming).

Het gebruik van vaste organische mest verdient aanmoediging. Het bevordert niet alleen een
kruimelige bodemstructuur (erosieremmende factor), het is tevens van belang voor de voed-
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selvoorziening van een gedeelte van de akkerfauna (b.v. gele kwikstaart, vermoedelijk ook
geelgors en huiszwaluw). Het gebruik van sommige groenbedekkers heeft gelijkaardig effect.
VERSTERKING INTERNE EN EXTERNE SAMENHANG
Toelichting:
Bebouwing en wegenaanleg veroorzaakten een sterke versnippering van de natuurgebieden.
Alleen het bos van Marnix heeft nog enige omvang, maar ook dit staat onder druk (b.v. door
de aanleg van een golfterrein). De overige natuurgebieden zijn duidelijk kleiner en staan onderling weinig in contact.
De samenhang met de aangrenzende deelgebieden is om dezelfde redenen zwak tot zeer
zwak.

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
De maatregelen voorgesteld bij de optie “Versterking ecologische infrastructuur” kunnen de
interne samenhang versterken.
In verband met ontsnippering van wegen zijn enkel lokale effectverzachtende maatregelen
mogelijk.
Op volgende plaatsen zijn maatregelen wenselijk:
Te Koedaal aan de Jezuseiksesteenweg: bevorderen van de samenhang binnen de open
ruimte tussen het Zoniënwoud en Smeiberg.
Aan de N253 t.h.v. de bron nabij het kasteel de Quirini (cfr. GNOP-actie Overijse): de
bescherming van de bronzone en het verbeteren van de relatie tussen de zijvallei en IJsevallei (o.a. voor amfibieën, cfr bestaande geleidingswand).
Te Ketelheide aan de Duisburgsesteenweg: het bevorderen van de samenhang tussen
het bos van Marnix (Zoniënwoud), de Nellebeekvallei en de Koningsberg.
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IJSEVALLEI
De IJse is een vrij snel stromende grote beek met een diep uitgesneden, smalle vallei. De wisselwerking tussen de beek en de vallei is groot, maar wordt over grote delen rechtstreeks en
onrechtstreeks negatief beïnvloed door de woon- en werkfunctie en de landbouwfunctie.
In de ecologisch studie van het IJsebekken (Envico, 2002) wordt het langtermijn streven naar
een duurzaam functionerend watersysteem waar ook plaats is voor recreatie beschreven. Deze
studie onderschrijft dit.
Op het vlak van waterkwaliteit wordt minimaal de geldende norm voor productie van
drinkwater nagestreefd. De stilstaande wateren (kasteelvijvers, visvijvers) zijn hoofdzakelijk door grondwater gevoed. Streefdoel is dat de ecologische functie in alle vijvers minimaal nevengeschikt wordt aan de andere functies.
Op het vlak van hydrologie wordt voor de bronnen en bronbeken naar maximaal structuurherstel gestreefd en deze gebieden te beschermen tegen verstoring (verontreiniging,
betreding). Overstromingen door piekdebieten, gestuurd of spontaan, zijn in dit deelgebied
geen nagestreefd doel.
Op het vlak van structuur is een belangrijke meerwaarde realiseerbaar. Grote delen
hebben een onnatuurlijke structuur en er zijn relatief veel vismigratieknelpunten. In de
vallei zijn goede herstelmogelijkheden aanwezig.
Op het vlak van gemeenschappen zijn de bosgemeenschappen (beekbegeleidend bos,
elzenbroek en bronbos) en de visgemeenschappen (o.a. bermpje en bittervoorn) actueel
belangrijk. De stilstaande wateren hebben potenties. Er wordt naar gestreefd deze gemeenschappen in het gebied te versterken.
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snelstromende midden- en benedenloop

U

U

langzaam stromende midden- en benedenloop

U
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U
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dynamisch beekbegeleidend water

U
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U

U
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U

U
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U

baardvleermuis

U
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Verbetering waterkwaliteit water-

terloop

Verbetering structuurkwaliteit wa-
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meenschappen
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Tabel 53: Raming effect van opties op de doelsoorten en doeltypen in de IJsevallei
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U
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N
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N
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N
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N
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Recreatie
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Tabel 54: Prioriteitenstelling Opties IJsevallei

Verbetering structuurkwaliteit waterloop

3

1

0

4

0

1

1

0

Bevordering natuurlijke visgemeenschappen

2

1

0

3

0

0

1

0

Verbetering waterkwaliteit waterloop

2

1

0

3

0

1

0

0

Versterken ontwikkelingsreeks van open water tot val-

2

1

0

3

0

-1

-1

0

Behoud en ontwikkeling van bron- en valleibossen

1

1

0

2

0

0

0

0

Herstel van kwelgebonden graslanden

1

1

0

2

0

0

0

0

leibos

Figuur 81 geeft de gebiedsopties op kaart weer.
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VERBETERING STRUCTUURKWALITEIT BEEK EN STILSTAAND WATER
Toelichting:
De IJse heeft slechts lokaal een goede structuurkwaliteit. De oevers van de IJse zijn bijna over
haar hele lengte verstevigd (beton, stortsteen, schanskorven, houten paaltjes). Plaatselijk werd
de beek zelfs overwelfd. Een twintigtal vismigratieknelpunten werden opgetekend.
De IJse is een relatief snelstromende beek met een matig debiet. Door het hoge debiet zal
structuurherstel vermoedelijk spontaan optreden, eventueel na een aanzet.
De stilstaande wateren zijn eerder ondiep (± 1m). Ze hebben rechte oevers die ongeschikt zijn
voor verlandingsvegetaties.

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
De studie van Envico geeft een goed overzicht van mogelijke maatregelen. Hieronder worden
een aantal van hun maatregelen belicht die o.i. aanbeveling of prioriteit verdienen:
Passieve meandering stimuleren in groengebied, meer bepaald in de zone rond het
Paardewater en de zone vanaf de zuidelijke grens van het Margijsbos tot bij het
RWZI. Dit kan gebeuren door het wegnemen van de oeververdediging of het aanbrengen van stoorobjecten op rechtgetrokken delen in aanvulling op het niet ruimen
Verwijderen van beschoeiing in groengebied en biologisch waardevolle gebieden.Dit kan leiden tot de vorming van meer variatie in oeverprofielen. Prioriteit
krijgen de delen die reeds een goede meanderende structuur hebben, maar waar de
beschoeiing het meanderproces afremt.
Verwerven van oeverzones vooral op plaatsen waar kan verwacht worden dat de
beek haar loop zal verleggen of waar tuinen doorlopen tot tegen de beekloop.
Verwijderen van overwelvingen. De Envico-studie stelt voor twee overwelvingen
te openen: te Hoeilaart-centrum en Overijse-centrum Deze overwelvingen zijn tevens vismigratieknelpunten.
Afgraven van enkele verhoogde oevers. Dit wordt aanbevolen: te Hoeilaart nabij
TenTrappen en te Huldenberg nabij de zuidelijke grens van het Margijsbos.

In tegenstelling met de studies van Haecon en Envico wordt in deze studie voor dit deelgebied
niet geopteerd voor het creëren van bijkomende overstromingszones, hoewel dit in het kader
van integraal waterbeheer wel noodzakelijk kan zijn (b.v. omgeving kasteel van Huldenberg).
Voor het natuurbehoud zijn in deze zones minder toegevoegde waarden van te verwachten.
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De meeste vijvers hebben een matige tot slechte structuur. Het schuinen van de oevers kan de
ontwikkeling van verlandingsvegetaties stimuleren met een positief effect op de waterkwaliteit.
Verhoging van de waarden is mogelijk door bij sommige vijvers naast een structuurverbetering ook het contact met de IJse te verbeteren.

In de studie van Envico wordt aangegeven dat sommige bronbeken worden afgeleid naar de
riolering. Ook de rechtgetrokken trajecten in natuurgebieden zijn een aandachtspunt.
VERBETERING WATERKWALITEIT
Toelichting:
De huidige waterkwaliteit voldoet momenteel in de vallei niet aan de gestelde norm voor de
productie van drinkwater.
Als optie wordt vooropgesteld dat de opgelegde kwaliteitsdoelstellingen voor de IJse in het
deelgebied dienen behaald te worden. Hierbij wordt aanbevolen voorrang te geven aan het
deelbekken tussen Huldenberg-centrum en Neerijse, inclusief de zijbeken. De structuurkwaliteit is er relatief goed en er monden veel bronbeekjes in uit.
In de Envico-studie wordt een tweeledige aanpak voorgesteld: de aanpak van de emissies en
het versterken van de “veerkracht” van de IJse t.a.v. verwerking van de resterende emissies.

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
Ter verbetering van de waterkwaliteit zijn voornamelijk acties noodzakelijk die de emissies
vanuit de rioleringen verminderen b.v. door de aanpak van de overstorten en door hemelwater
af te koppelen van de riolering.
Envico stelt tevens voor om de oorzaken van de grote droogweerafvoer op de collector te
onderzoeken.
Onderzoek is gewenst naar de mogelijke oorzaken van de verontreiniging van PAK’s (vastgesteld in vis).

Het zelfreinigend vermogen van de IJse én haar zijwaterlopen moet zoveel mogelijk worden
bevorderd. Structuurverbeterende maatregelen vermeld bij de vorige optie kunnen hiertoe
bijdragen.

252

Instituut voor Natuurbehoud

Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

Om de nutriëntenoverlast van de bronbeken te verminderen zijn acties nodig in het infiltratiegebied.
BEVORDERING NATUURLIJKE VISGEMEENSCHAPPEN
Toelichting:
De IJse telt verschillende populaties van verontreinigingsgevoelige en/of bedreigde soorten
zoals bermpje, vetje en bittervoorn.
Deze optie streeft een volwaardige visgemeenschap van kleine beken en grote beken na
resp.in het deel Hoeilaart – Huldenberg en het deel Huldenberg – monding.
Sommige (vis)vijvers zijn nu alleen voor vissen “toegankelijk” bij overstromingen. Het is
wenselijk dat de verbinding tussen beek en vijver verbetert.

Toepassing:
Volledig deelgebied

Acties:
Naast maatregelen die de algemene waterkwaliteit en de structuurkwaliteit van de beek verbeteren zijn ook maatregelen gewenst die de specifieke knelpunten kunnen oplossen en bijkomende paaiplaatsen kunnen scheppen.
Bij vijvers zonder sportvisserij of viskweekfunctie kan onderzocht worden of de verbinding
met de beek verbeterbaar is.
Het verdient aanbeveling de zijbeken die verontreinigd zijn en die in een visrijk traject uitmonden prioriteit te geven bij het saneren.
Ook de verbinding van de bronbeekjes met de IJse is een belangrijk aandachtspunt.
Aanbevolen wordt een overleg op te starten met de visserijcommissie i.v.m. de uitvoering van
de bepotingen.
Op een twintigtal plaatsen wordt de vismigratie gehinderd (zie knelpunten). Voor de meeste
van deze punten is een oplossing mogelijk. Prioriteit dient gegeven aan de meer stroomafwaarts gelegen punten.
VERSTERKEN ONTWIKKELINGSREEKS VAN OPEN WATER TOT VALLEIBOS
Toelichting:
In de IJsevallei bedraagt de oppervlakte open water 10% van de totale alluviale oppervlakte.
Veelal zijn het (gewezen) visvijvers, molen- of kasteelvijvers. Momenteel hebben ze een vrij
gelijkvormige structuur. Deze optie streeft naar een opbouw van een verlandingsreeks gaande
van open water over verlandingsgemeenschappen met zeggen en helofyten naar ontwikkeling
van loofbos (elzenbroekbos) op een veenbodem. Deze ontwikkelingsstadia komen ruimtelijk
bij voorkeur aansluitend voor, maar dit is geen vereiste. Het maken van een keuze van de na
te streven ontwikkelingsstadia wordt afgewogen met de andere functies en waarden die deze
Instituut voor Natuurbehoud
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waterpartij actueel heeft (recreatiefunctie, historische waarde, huidige natuurwaarde, potenties,…). Een globale visie is noodzakelijk.
Deze optie conflicteert met het streven naar maximale valleiberging (beheersing wateroverlast), omdat overstromingen deze ontwikkelingen nadelig beïnvloeden.

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
Bovengeschetst plan kan onderdeel uitmaken van een natuurrichtplan. Grote delen van het
deelgebied en praktisch alle vijvers hebben immers groengebied als bestemming op het gewestplan
Natuurinrichting kan uitvoering geven aan deze optie.
De verwerving van percelen die gelegen zijn binnen het visiegebied van reservaten kan ondersteund worden.
BEHOUD EN ONTWIKKELING BRON- EN VALLEIBOS
Toelichting:
In de vallei zijn veel natuurwaarden te vinden binnen de bosgemeenschappen. In de komgronden ontwikkelt zich elzenbroekbos, op de oeverwallen elzen-vogelkersbos. Verspreid
over de vallei, op de overgang naar de plateaugebieden, komen goed ontwikkelde bronbossen
voor.
Deze optie wil deze bostypen bestendigen en op potentierijke plaatsen (hydrologie, grootte,
aansluiting op bestaande bossen) de ontwikkeling ervan bevorderen.

Toepassing:
Kerngebied en Verbindingsgebied

Acties:
Deze optie kan een onderdeel vormen van een natuurrichtplan.
Eigenaars van bosaanplanten kunnen gesensibiliseerd worden tot het omvormen van deze
aanplanten tot duurzamere bossen.
Door de geringe economische waarde van deze bossen en de internationale bescherming die
ze genieten (Habitatrichtlijn) worden huidige eigenaars/beheerders bij voorkeur overtuigd tot
het laten erkennen als bos- of natuurreservaat.
Ook ondersteuning van verwerving in functie van bos- of natuurreservaat is een mogelijkheid.
Betreding van bronzones wordt bij voorkeur niet toegelaten.
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HERSTEL KWELGEBONDEN GRASLAND
Toelichting:
In de IJsevallei is de potentiële kwelintensiteit hoog tot zeer hoog, uitgezonderd het gedeelte
tot Hoeilaart centrum (Desmedt, 2001). De valleibodems zijn niet intensief gedraineerd en er
zijn geen grondwaterwinningen in de vallei. De aanwezigheid van kwel kan afgeleid worden
door de presentie van verschillende grondwatergevoede vijvers en door de periodiek droogvallende elzen-vogelkersbossen met een aandeel grondwatergebonden soorten (dotterbloem,
bittere veldkers,…) (Envico, 2002).
Door gebrek aan beheer zijn kwelgebonden graslandgemeenschappen echter schaars en niet
optimaal ontwikkeld.
Deze optie pleit voor een herstel van een aantal van deze graslanden, waarvan de kansen op
duurzaam beheer groot zijn. Afweging t.a.v. andere opties (“Versterken ontwikkelingsreeks
van open water tot valleibos “ en “Behoud en ontwikkeling bron- en valleibos”) is noodzakelijk.

Toepassing:
Kerngebied

Acties:
Voor instandhouding en herstel zijn actieve beheersmaatregelen noodzakelijk.
Het bevorderen van een gepast en duurzaam beheer is in deze vallei alleen te garanderen door
een verwervingspolitiek te voeren of te steunen in het kader van erkende of Vlaamse natuurreservaten.
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PLATEAU VAN MALEIZEN
Het deelgebied heeft een hoge dichtheid aan natuurrijke biotopen.
Een groot deel van de waarden zit vervat in de bosgemeenschappen, de brongemeenschappen
en in de gemeenschappen van structuurrijke open tot halfopen landschappen. Acties zullen
vooral hierop gericht zijn.
Het gebied neemt een centrale plaats in tussen het Meerdaalwoud-Heverleeboscomplex en het
Zoniënwoud. Het is een streefdoel deze twee boscomplexen beter op elkaar te laten aansluiten
door versterking van de (kleinere) bossen en door uitbreiding van het netwerk van lijn- en
puntvormige elementen binnen een open agrarisch milieu .
Voor de gemeenschappen van structuurrijke open tot halfopen landschappen is van belang dat
de huidige punten en lijnen en halfnatuurlijke graslanden kwalitatief versterkt worden en waar
het kan ook uitgebreid.
Voor de kwetsbare bronzones, in dit deelgebied vooral nabij de IJsevallei gesitueerd, wordt
maximaal gestreefd naar een ongestoord milieu.
De waterlopen hebben een matig tot slechte structuur- en waterkwaliteit. De toestand van de
waterhuishouding is onduidelijk. Voor deze waterlopen wordt gestreefd naar het herstel van
de natuurlijke structuur en een waterkwaliteit die volledig voldoet aan de geldende norm voor
de productie van drinkwater.
In dit deelgebied is voor de hierboven aangehaalde streefdoelen een integrale aanpak op het
niveau van een colluviale vallei het meest aangewezen.
Daarenboven vraagt de relatie tussen het deelgebied met de IJsevallei en de Laanvallei om
bijzondere aandacht. Deze kan versterkt worden door een combinatie van ontsnipperingsmaatregelen en interne beheermaatregelen.
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Tabel 55: Raming effect van opties op de doelsoorten en doeltypen van het plateau van Maleizen
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Tabel 56: Prioriteitenstelling Opties Plateau van Maleizen
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heer

graslanden op hellingen

omgeving

Figuur 82 geeft de gebiedsopties op kaart weer.

HERSTEL HEISCHRAAL GRASLAND EN HEIDEN
Toelichting:
Het Margijsbos bevat heidefragmenten en was enkele decennia geleden een broedgebied voor
nachtzwaluw. Te Tombeek (Instituut Lemaire) ligt nog een heideperceeltje en in de omgeving
van de Venusberg (Terlanen-Overijse) liggen enkele schrale graslanden. Dergelijke habitats
zijn intussen nagenoeg verdwenen en ook deze laatste fragmenten staan onder druk door
spontane verbossing of landbouwintensifiëring.
Ook in bermen zijn vaak (hei)schrale relicten terug te vinden.
Alle bossen op tertiaire bodems bezitten potenties voor deze gemeenschappen.
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In dit deelgebied wordt gestreefd deze vegetaties op kleine schaal binnen de huidige bossen te
bevorderen. In de omgeving van de Venusberg wordt een ontwikkeling op grotere schaal
(perceelsniveau) beoogd door omvorming van grasland en van bos.
Ontwikkeling door omvormingsbeheer (verschralingsbeheer) vanuit braakliggende akkers
biedt perspectieven, vooral op die plaatsen waar nog relictsoorten in de randen staan.
Het gebied werd opgenomen in het ontwerp VEN (in openbaar onderzoek).

Toepassing:
Natuurkerngebieden

Acties:
Deze optie kan gekaderd worden binnen de opmaak van het natuurrichtplan. Dit plan kan
aangeven waar specifieke acties mogelijk zijn.
In de bossen zijn er via het padenbeheer herstelmogelijkheden bij voldoende brede (delen
van) bermen.
Ook buiten de bossen kan een aangepast bermbeheer deze vegetaties ontwikkelen.
Het instrument natuurinrichting kan deze optie inleiden in de omgeving van de Venusberg.
Ook voor de Tombeekheide, met als eigenaar de verzekeringsmaatschappij “La Prevoyance
Sociale”, is inrichting gewenst.
Verwerving van percelen of ondersteuning ervan voor een natuurfunctie is ook een middel.
BEHOUD EN ONTWIKKELING VAN EEN FIJNMAZIG NETWERK VAN LIJN-

EN PUNTVOR-

MIGE NATUURELEMENTEN

Toelichting:
Het netwerk van punt- en lijnvormige natuurelementen is in dit gebied van bijzondere betekenis zowel voor fauna als flora.
Behoud van Rodelijst-vogelsoorten als geelgors, veldleeuwerik, huiszwaluw, patrijs en kerkuil is een belangrijk aandachtspunt. Van de eerste twee zijn de actuele dichtheden naar
Vlaamse normen hoog.
In het gebied zijn actueel nauwelijks poelen aanwezig. Deze poelen zijn niet alleen waardevol
voor amfibieën (cfr. poelen op het plateau van Duisburg). Ook een rodelijstsoort als huiszwaluw kan hier gunstig op reageren. Het zou wenselijk zijn dat in elk colluviale vallei minimaal
één natuurvriendelijke poel ligt.

De holle wegen nemen door hun specifieke geomorfologie en hun belang voor het natuurbehoud in het gebied een aparte plaats in. Behoud en herstel van deze karakteristieke waarden is
een essentieel onderdeel van deze optie.
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Uitbouw van een netwerk van punten en lijnen biedt aanknopingspunten met de bestrijding
van bodemerosie (verminderen gevoeligheid) en een integraal waterloopbeheer (verhogen
retentie).
Deze optie kan gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsplan.

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
Wegens de hoge waarde is een specifiek en integraal actieplan noodzakelijk. Medewerking en
ondersteuning van alle betrokkenen (in eerste instantie de landbouwers) is noodzakelijk.
Volgende maatregelen kunnen deel uitmaken van het inrichtingspakket:
Voor de aanleg en het onderhoud van vrijwel alle soorten kleine landschapselementen en voor perceelsranden kunnen beheerovereenkomsten worden afgesloten.
Voor de akkerrandvegetaties zijn tevens specifieke beheerovereenkomsten mogelijk.
Aanleg van bufferstroken aan de schouders van holle wegen kan afkalving ervan
afremmen. Een onverharde bedding is een wezenlijk kenmerk van de holle weg en
dient behouden.
Ecologisch bermbeheer kan aangemoedigd worden. Gemeentelijke bermbeheerplannen, onderling afgestemd, zijn hierbij wenselijk.
Voor het beheer van het net van veldwegen en taluds is een haalbaarheidsonderzoek mogelijk van het invoeren van een begrazingssysteem van een door een herder
begeleide kudde (b.v. schapen), dit naar analogie met buitenlandse voorbeelden.
Voor het bereiken van particulieren (hobbyboeren en paardenliefhebbers) bestaan
weinig aangepaste instrumenten. Door bewustmaking en gerichte acties zoals b.v. een
haagplantactie kan het belang en gebruik van groene perceelsscheidingen toenemen.
Specifiek voor landbouwers kan erfbeplanting gepromoot worden.
Aanplant van bomen (gebieds- en standplaatseigen soorten) langs de verbindingswegen is ook een manier om de dichtheid te verhogen. Hierbij hoort wel de weerslag
op het landschap (en de effecten ervan op de natuur) nader bekeken te worden. Dit kan
bijvoorbeeld bekeken worden voor de Rozierensesteenweg (Terholst-Overijse) en de
Moskesstraat (een historische trekweg parallel aan de verbindinsweg OverijseTerlanen).

Ook het behoud van vleermuizen vraagt een geïntegreerde aanpak. Voor de meeste soorten
zijn namelijk het zomer- en winterverblijfplaats, het migratie- en het voedselbiotoop verschillend. Wil men deze soortengroep beschermen, dient men aan al de biotopen aandacht te besteden. Voldoende oude en/of dode bomen laten staan, verbod op omzagen van koloniebo262
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men, voorzien in verbindende elementen (houtkanten, bomenrijen) in een netwerk, eigenaars
van gebouwen met zomerverblijven inlichten hoe hinder te voorkomen of tot minimum te
herleiden, betrekken van deskundigen bij renovatie van oude gebouwen, inventariseren en
eventueel inrichten van ijskelders (voorbeeld is de ijskelder in het park van Tervuren) en bunkers zijn mogelijke acties in dit deelgebied.
Een mogelijkheid bestaat in het specifiek voor vleermuizen inrichten van verspreid liggende
bunkers (telefooncentrales en munitiedepots van de KW-linie). In het Antwerpse heeft Aminal Bos en Groen i.s.m. Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt hier reeds goede resultaten mee
bereikt.

Voor de uitbreiding van het aantal poelen kan het poelenplan van het Regionaal Landschap
Dijleland ondersteund worden.

Voor de populatie kerkuil kan niet alleen het voedselbiotoop een beperkende factor zijn, ook
de nestgelegenheid kan limiteren. Het kerkuilenproject (inventariseren; plaatsen en controleren van nestbakken) speelt hierop in.

Voor de populatie huiszwaluw is het aanbod van nestgelegenheid geen probleem. Doordat de
bewoners soms hinder ervan gaan ondervinden en de nesten vernielen of onoordeelkundig
beschermen, kunnen broedsels verloren gaan. Sensibilisatie is hier gewenst.
VERBETERING WATERKWALITEIT WATERLOPEN
Toelichting:
In het deelgebied ontspringen verscheidene kleine beken. De meeste hebben een slechte waterkwaliteit, in veel gevallen is de waterkwaliteit zelfs slechter dan deze van de waterloop
waarin ze uitmonden. Zowel lozing van huishoudelijk afvalwater als uitspoeling van meststoffen zijn hiervan oorzaak(zie meetpunt 489600 MAP). Voor de Moerlaanbeek is het afvoerwater van de snelweg E411 een knelpunt.
Deze zijbeken zijn ecologisch belangrijk. Niet alleen hebben ze een eigen morfologie (bronbeek, kleine beek), ze kunnen ook voor soorten van de grotere beken een functie hebben als
refugium en voortplantingsplaats.
Deze optie kan gekaderd worden binnen het integraal waterbeheer.
Het gebied maakt deel uit van het infiltratiegebied van de IJse (bestemd voor productie
drinkwater).

Toepassing:
Het volledige deelgebied
Acties:
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Ter verbetering van de waterkwaliteit zijn voornamelijk acties nodig die kaderen binnen het
integraal waterbeheer.
Het bereiken van een evenwichtsbemesting, bovenop de wettelijk verplichte bemestingsvrije
strook van 5 m, is een minimale vereiste in de directe omgeving van de waterlopen.
Beheerovereenkomsten “water” kunnen worden afgesloten.
Een andere mogelijkheid is het aanleggen van bufferstroken langs waterlopen. Voorbeelden
zijn een bemestingsvrije en onbespoten zone, een zone met een ander cultuurgewas, een
braakrandzone, een graszone, een boszone en een moeraszone.
De waterafvoer van de E411 dient lokaal gezuiverd te worden.
GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING BODEMEROSIE OP STROOMGEBIEDNIVEAU
Toelichting:
De bodemerosieproblematiek is een belangrijk item binnen het studiegebied. De bodemerosieproblematiek is een belangrijk item binnen het studiegebied en zeker ook binnen dit deelgebied. Uitgezonderd een centrale zone (omgeving Terlanenveld) zijn de bodems in landbouwgebruik potentieel gevoelig tot zeer gevoelig voor bodemerosie. Bijvoorbeeld in de omgeving van het Schaatbroek zijn grote erosiegeulen zichtbaar.
Een integrale benadering van de bodemerosieproblematiek is mogelijk (Vandaele & Librecht
2000). Belangrijke elementen hierbij zijn:
een toename van het graslandareaal op de erosiegevoelige gronden
het behoud en ontwikkeling van kleine landschapselementen
de instandhouding en/of bevordering van natuurvriendelijke landbouwtechnieken
die een goede bodemstructuur bevorderen
de heroriëntatie van kavels parallel met de hoogtelijnen.

Deze optie kan tevens gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsbeleid en in het integraal waterbeheer.

Toepassing:
Open agrarisch gebied en Verbindingsgebied

Acties:
Bij het opstellen van gemeentelijke bodemerosieplannen wordt een geïntegreerde benadering
gevolgd. Binnen een dergelijk kader kan de omvorming van akker naar grasland of de aanleg
van grasstroken bevorderd worden. Willen deze graslanden of grasstroken ook een toegevoegde natuurwaarde te geven, horen minimaal de beperkingen volgens de beheerovereenkomst van perceelranden toegepast te worden.
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Heroriëntatie van de kavels kan op sterk hellende plaatsen (>4%) en aangevuld met begeleidende maatregelen een gunstige maatregel zijn. Hiervoor is het instrument herverkaveling
nodig. Belangrijke randvoorwaarde is dat dit instrument niet leidt tot globale schaalvergroting
(conflicteert met vorige opties). Voorafgaandelijk gedetailleerd onderzoek is noodzakelijk.

Het gebruik van vaste organische mest verdient aanmoediging. Het bevordert niet alleen een
kruimelige bodemstructuur (erosieremmende factor), het is tevens van belang voor de voedselvoorziening van een gedeelte van de akkerfauna. Het gebruik van sommige groenbedekkers heeft gelijkaardig effect.
REÏNTEGRATIE ONTGINNINGSGEBIEDEN
Toelichting:
In het deelgebied liggen drie zandontginningsgebieden. In twee gebieden, beide gelegen in
Wolfshagen, is de zandontginning beëindigd en worden ze actueel als stortplaats uitgebaat.
In de noordelijke zandontginning is er een kolonie oeverzwaluw.
In deze optie wordt het behoud van oeverzwaluw nagestreefd.

Toepassing:
Lokaal

Acties:
Door een geregeld overleg met de uitbaters, kan ingespeeld worden op de geplande werkzaamheden.
BEHOUD EN UITBREIDING BOSSEN MET ECOLOGISCH BOSBEHEER
Toelichting:
Het deelgebied heeft reeds van oudsher een relatief grote bosbedekking. Het Margijsbos en
Stokkembos behoren tot de grotere, gevarieerde bosgebieden binnen het studiegebied. Andere
bosgebieden zijn aanzienlijk kleiner in oppervlakte en/of hebben een eenzijdige productiefunctie (aanplanten van populier, naaldbomen).
Contactgemeenschappen (zomen en mantels) zijn schaars en zijn vaak slechts van tijdelijke
aard.
Deze optie streeft volgende doelstellingen na: het behoud van de huidige bosoppervlakte, de
verhoging van de natuurwaarde van de monofunctionele bossen en een versterking van de
verbinding tussen de kleinere bossen/bosfragmenten, met specifieke aandacht voor ontwikkeling van zoom- en mantelgemeenschappen.
De bosgemeenschappen langs de IJsevallei werden in de Habitatrichtlijn opgenomen, wat
wijst op hun Europees belang..
De gebieden werden deels opgenomen in het ontwerp VEN (in openbaar onderzoek).
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Toepassing:
Natuurkerngebied en Verbindingsgebied

Acties:
De huidige boseigenaars kunnen aangemoedigd worden een ecologisch bosbeheer (criteria
duurzaam bosbeheer) te volgen. Mogelijk kan dit verlopen via een gezamenlijk bosbeheerplan.
Eigenaars/beheerders van bosgebieden die voldoen aan de voorwaarden tot erkenning als
(bos)reservaat kunnen worden ingelicht.
Voor het beheer van de zoom- en mantelvegetaties (externe en interne randen) kan een specifiek plan uitgewerkt worden.
Beheerders van akkers die grenzen aan bosgebieden kunnen aangemoedigd worden een beheerovereenkomst voor perceelranden af te sluiten.
In de toekomst kunnen er stimuli gegeven worden via het natuurrichtplan voor de gebieden
gelegen in het VEN en voor de groengebieden.

BESCHERMING EN HERSTEL BRONZONES
Toelichting:
Bronzones zijn vooral aanwezig langs de IJsevallei en komen in een smalle zone vrij algemeen voor (vooral in bossen). Langs de Laanvallei zijn ze in dit deelgebied schaarser (omgeving meer van Genval en Terdek).
Brongebieden en hun omgeving hebben een bijzondere ecologie die kwetsbaar is voor vervuiling en betreding.
Metingen geven aan dat veel bronnen met nitraten verontreinigd zijn.
Gezien de bijzondere ecologie van kwel- en brongebieden dienen de actuele zones een hoge
graad van bescherming te krijgen.

Toepassing:
Heel het studiegebied

Acties:
Lokalisatie van de bronnen is wenselijk.
In de mate van het mogelijke wordt de bronzone verworven.
Beheerovereenkomsten “water” kunnen hierbinnen worden afgesloten. Hierbij kan prioriteit
gegeven worden aan de omgeving van bronmilieus.
266

Instituut voor Natuurbehoud

Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

Bronzones zijn tredgevoelig. Het is aangewezen ze te beschermen tegen betreding.
Directe lozingen worden prioritair afgekoppeld. Indien aansluiting op riolering niet mogelijk
is, kan kleinschalige waterzuivering toegepast worden.
Ook structurele herstelmaatregelen kunnen nodig zijn.
In de toekomst kunnen er stimuli gegeven worden via het natuurrichtplan voor de gebieden
gelegen in het VEN en voor de groengebieden.

BEHOUD EN ONTWIKKELING VAN MESOFIELE STRUCTUURRIJKE GRASLANDEN OP HELLINGEN

Toelichting:
Een belangrijk aandeel van aanwezige mesofiele graslandwaarden is aan de colluviale valleien gebonden. De menging van de leemgrond met de ondiep liggende tertiaire Brusseliaanzanden bezorgen deze zone een gevarieerde bodemgesteldheid.
In de colluviale valleien langs de zuidelijke plateaurand is meer kans op relatief voedselarm
en zuur milieu in vergelijking met de noordrand van dit plateau en het plateau van Duisburg.
Het streefdoel is hier de historisch permanente graslanden duurzaam te behouden.
Verder kan in het verbindingsgebied gebouwd worden aan een netwerk van deze graslandgemeenschappen via bermen en taluds.
Deze optie kan gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsbeleid, in integraal waterbeheer en binnen het beleid ter bestrijding van bodemerosie.

Toepassing:
Vooral het verbindingsgebied

Acties:
In de toekomst kunnen er stimuli gegeven worden via het natuurrichtplan voor de gebieden
gelegen in het VEN en voor de groengebieden.
Beheerovereenkomsten voor botanisch beheer zijn een mogelijkheid. Hiertoe wordt voorgesteld het vastgestelde beheergebied voor beheeroverkomsten botanisch beheer met deze zone
uit te breiden.
Ecologisch bermbeheer is in dit deelgebied een belangrijk instrument.

VERSTERKING INTERNE EN EXTERNE SAMENHANG
Toelichting:
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Intern valt een duidelijk onderscheid te maken tussen het westelijk en het oostelijk deel. In het
westelijk deel zijn de aanwezige natuurelementen sterk versnipperd door de wegeninfrastructuur en door de verspreide bebouwde oppervlakte. De samenhang neemt geleidelijk aan in
oostelijke richting toe.
De huidige natuurwaarden komen veel voor op oppervlakten die op zich te klein zijn om
duurzaam behoud te verzekeren.
In deze optie wordt gestreefd naar het verbeteren van de samenhang binnen een colluviale
vallei.
Fysisch veroorzaken de verbindingswegen Abtstraat (Overijse) en Wolfshaegen (Huldenberg)
een verstoring in de externe samenhang (cfr knelpunten). Deze optie geeft prioriteit aan maatregelen die bijdragen tot een herstel van deze samenhang.

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
De interne samenhang kan in dit deelgebied vooral bevorderd worden door maatregelen die
vernoemd werden bij de optie “Behoud en ontwikkeling van een fijnmazig netwerk van lijnen puntvormige natuurelementen”.
In verband met ontsnippering van wegen zijn enkel lokale effectverzachtende maatregelen via
natuurtechnische milieubouw (geleidingswanden, alternatieve wegverhardingen, .) mogelijk.
Nader onderzoek (haalbaarheid; kosten/baten) is gewenst.
Specifiek zijn ontsnipperingsmaatregelen gewenst ter verbetering met de verbinding met de
Laan- en Dijlevallei en dit ter hoogte van Venusberg (Tombeek-Overijse), Schaatbroek (Terlanen-Overijse), meer van Genval (Overijse), Keihof (Huldenberg) en de omgeving van de
Hinnemeurehoeve en de Cellongaathoeve (Huldenberg).
VERBETERING STRUCTUURKWALITEIT WATERLOPEN
Toelichting:
De zijbeken van de Laan hebben in dit deelgebied overwegend een slechte structuur. Alle
beken werden in meer of mindere mate rechtgetrokken. Vele beken hebben oeververdediging.
Hierdoor hebben ze vooral een waterafvoerende functie gekregen, wat nadelig is voor de ecologische waarde. De relatie van deze beken met de beekbegeleidende biotopen kan verbeterd
worden.

Toepassing:
Het volledige deelgebied
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Acties:
Beschoeiingen in natuurgebied worden maximaal verwijderd, b.v. Moerlaanbeek en Peerdebeek (Terdek-Overijse).
Het aanbrengen van stoorobjecten op rechtgetrokken trajecten met een voldoend hoog debiet
kan tevens de dynamiek van de beek vergroten.
NATUURGEÏNTEGREERDE INRICHTING MEER VAN GENVAL EN OMGEVING
Toelichting:
De omgeving van het “Meer van Genval” heeft een hoog potentieel voor het natuurbehoud.
Bronzones, historisch bos met verscheidene bostypen, verschillende overgangsmilieus, en
vegetatierijk stromend water komen voor. Het “meer” zelf is momenteel minder waardevol
door de eenzijdige recreatiefunctie.
In deze optie wordt gestreefd om het meer beter in haar omgeving te integreren. Het opstellen
van een zonering van de gebruiksfuncties is wenselijk. Ook het knelpunt van de lokale weg
(sluikverkeer), verdient de nodige aandacht.

Toepassing:
Lokaal

Acties:
In de vijver kunnen zones afgebakend worden waar de ontwikkeling van oevervegetatie mogelijk wordt.. Dit kan eventueel na schuinen van een gedeelte van de oevers.
Aanbevolen wordt de visstand op te volgen.
De Zilverbeek en de oppervlaktewaters worden maximaal gevrijwaard van lozingen. Puntlozingen van (huishoudelijk) afvalwater worden bij voorkeur opgelost door lokale zuivering.
De huidige boseigenaars kunnen aangemoedigd worden een ecologisch bosbeheer (criteria
duurzaam bosbeheer) te volgen. Mogelijk kan dit verlopen via een gezamenlijk bosbeheerplan.
In het gebied vindt amfibieëntrek plaats. Onderzoek is gewenst hoe het sluikverkeer te ontmoedigen.
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LAANVALLEI
In de “Laanvallei” wordt het opstarten van een natuurontwikkelingsproject momenteel onderzocht. Om deze reden worden er op vraag van de opdrachtgever in deze studie geen gebiedsopties voorgesteld.
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PLATEAU VAN OTTENBURG
Het deelgebied heeft van oudsher een relatief grote bosbedekking en een kleinschalig landschap. Het Rodebos en Laurensartcomplex behoren tot de grotere en gevarieerde bosgebieden
binnen het studiegebied. De overgangen van plateau naar vallei zijn vooral in het Rodebos
nog goed bewaard gebleven, met o.m. een complexe maar redelijk intacte hydrologie. Bij het
Laurensartcomplex wordt de overgangszone naar de Dijlevallei (Florival) onderbroken door
een zone met intensieve akkerbouw.
Het kleinschalige karakter is op plaatsen behouden gebleven. Typische levensgemeenschappen komen nog voor, maar worden beïnvloed door een plaatselijk vrij intensief grondgebruik
(akkerbouw) en worden versnipperd door verspreide bewoning en vakantiehuisjes.
In het deelgebied liggen actueel de best ontwikkelde droge heidegemeenschappen van het
studiegebied. De totale actuele oppervlakte bedraagt echter slechts enkele hectaren. Het merendeel ervan bevindt zich in het Rodebos en er zijn nog fragmenten te vinden te Lange Heide. Het gebied heeft veel potentie voor herstel van heide en heischraal grasland, door de zandige bodems. Het voorbeeld van het Rodebos toont dit aan.
In het gebied liggen verschillende bijzonder goed ontwikkeld holle wegen.
Er ontspringen enkele waterlopen, maar deze hebben actueel een matige tot slechte kwaliteit.
De bronzones in het Brusseliaan zijn door nitraten verontreinigd.
Het gebied is nauw verbonden met de Laanvallei en de Dijlevallei. Het kan een schakel zijn in
de verbinding van het Meerdaalwoud-Heverleebos en het Zoniënwoud.
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Verbetering waterkwaliteit waterloop

U

bron- en bovenloop
droog schraal grasland en heide

Verbetering structuurkwaliteit waterloop

Herstel hei(schraal)gemeenschappen

stroomgebiedniveau

Geïntegreerde bestrijding bodemerosie op

Bescherming en herstel bronzones

gisch bosbeheer

Behoud en uitbreiding bossen met ecolo-

mesofiele graslanden

Behoud en ontwikkeling van structuurrijke

netwerk van lijn- en puntvormige elementen

Plateau van Ottenburg

Behoud en ontwikkeling van een fijnmazig

Tabel 57: Raming effect van opties op de doelsoorten en -typen van het plateau van Ottenburg
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watervleermuis

N

N

wespendief

U

zwarte specht

N

Versterken interne en externe samenhang

Verbetering waterkwaliteit waterloop

Verbetering structuurkwaliteit waterloop

Herstel hei(schraal)gemeenschappen

stroomgebiedniveau

Geïntegreerde bestrijding bodemerosie op

Bescherming en herstel bronzones

gisch bosbeheer

Behoud en uitbreiding bossen met ecolo-

mesofiele graslanden

Behoud en ontwikkeling van structuurrijke

netwerk van lijn- en puntvormige elementen

Behoud en ontwikkeling van een fijnmazig

Plateau van Ottenburg

N

Bosbouw
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Landbouw
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Beleid

Optie

Meerwaarde

Tabel 58: Prioriteitenstelling Opties Plateau van Ottenburg

Herstel hei(schraal)gemeenschappen

3

1

0

4

0

0

0

-1
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2

1

0

3
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0

1

0

Versterking interne en externe samenhang

2

1

0

3

-1

0

1

0

Verbetering waterkwaliteit waterloop

2

1

0

3

0

0

0

0

Behoud en uitbreiding bossen met ecologisch bosbe-

2

1

0

3

0

0

0

-1

Bescherming en herstel bronzones

2

1

0

3

-1

-1

0

0

Geïntegreerde bestrijding bodemerosie op stroomge-

1

1

0

2

0

1

0

0

2

0

0

2

-1

0

0

0

1

0

0

1

-1

0

0

0

lijn- en puntvormige natuurelementen

heer

biedniveau
Behoud en ontwikkeling van structuurrijke mesofiele
graslanden
Verbetering structuurkwaliteit waterloop

Figuur 83 geeft de gebiedsopties op kaart weer.
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HERSTEL HEISCHRAAL GRASLAND EN HEIDEN
Toelichting:
In het deelgebied liggen actueel de best ontwikkelde droge heidegemeenschappen van het
studiegebied. De totale actuele oppervlakte bedraagt echter slechts enkele hectaren. Het merendeel ervan bevindt zich in het Rodebos en er zijn nog fragmenten te vinden te Lange Heide. In het Rodebos zijn ook nog relicten van heischrale vegetaties aanwezig (o.a. met betonie,
tormentil).
Alle bossen op tertiaire bodems bezitten potenties voor deze gemeenschappen.
In dit deelgebied wordt gestreefd heischrale vegetaties op kleine schaal binnen de huidige
bossen te bevorderen.
Doordat in de omgeving van Vogelzang zowel indicatoren van vrij voedselarme milieus (b.v.
brem, grasklokje, guldenroede) als van mineraalrijkere milieus (b.v. kleine bevernel). Op delen die geen intensief bodemgebruik hebben gekend kunnen nog heischrale vegetaties ontwikkeld worden.
Deze heischrale gemeenschappen, aanwezig in het Rodebos werden in de Habitatrichtlijn
opgenomen, wat wijst op hun Europees belang. Het betrokken gebied werd grotendeels opgenomen in het ontwerp VEN (in openbaar onderzoek).

Toepassing:
Natuurkerngebied

Acties:
Deze optie kan gekaderd worden binnen de opmaak van het natuurrichtplan. Dit plan kan
aangeven waar specifieke acties mogelijk zijn.
In de bossen zijn er via het padenbeheer herstelmogelijkheden bij voldoende brede (delen
van) bermen.
Het instrument natuurinrichting kan deze optie inleiden in de omgeving van Vogelzang, met
als kern een naaldhoutaanplant (grotendeels openbaar eigendom).
Verwerving van percelen voor natuur in functie van heideherstel is ook een middel.

BEHOUD EN ONTWIKKELING VAN EEN FIJNMAZIG NETWERK VAN LIJN-

EN PUNTVOR-

MIGE ELEMENTEN

Toelichting:
Het netwerk van punt- en lijnvormige natuurelementen is in dit gebied van bijzondere betekenis zowel voor fauna als flora.
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Behoud van Rodelijst-vogelsoorten als geelgors, veldleeuwerik, huiszwaluw, patrijs en kerkuil is een belangrijk aandachtspunt. Van de eerste twee zijn de actuele dichtheden naar
Vlaamse normen hoog.

De holle wegen nemen door hun specifieke geomorfologie en hun belang voor het natuurbehoud in het gebied een aparte plaats in. Behoud en herstel van deze karakteristieke waarden is
een essentieel onderdeel van deze optie.

Uitbouw van een netwerk van punten en lijnen biedt aanknopingspunten met de bestrijding
van bodemerosie (verminderen gevoeligheid) en een integraal waterloopbeheer (verhogen
retentie).
Deze optie kan gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsplan.

Toepassing:
Verbindingsgebied

Acties:
Wegens de hoge waarde is een specifiek en integraal actieplan noodzakelijk. Medewerking en
ondersteuning van alle betrokkenen (in eerste instantie de landbouwers) is noodzakelijk.
Volgende maatregelen kunnen deel uitmaken van het inrichtingspakket:
Voor de aanleg en het onderhoud van vrijwel alle soorten kleine landschapselementen en voor perceelsranden kunnen beheerovereenkomsten worden afgesloten.
Voor de akkerrandvegetaties zijn tevens specifieke beheerovereenkomsten mogelijk.
Aanleg van bufferstroken aan de schouders van holle wegen kan afkalving ervan
afremmen. Een onverharde bedding is een wezenlijk kenmerk van de holle weg en
dient behouden.
Ecologisch bermbeheer kan aangemoedigd worden. Gemeentelijke bermbeheerplannen, onderling afgestemd, zijn hierbij wenselijk.
Voor het beheer van het net van veldwegen en taluds is een haalbaarheidsonderzoek mogelijk van het invoeren van een begrazingssysteem van een door een herder
begeleide kudde (b.v. schapen), dit naar analogie met buitenlandse voorbeelden.
Voor het bereiken van particulieren (hobbyboeren en paardenliefhebbers) bestaan
weinig aangepaste instrumenten. Door bewustmaking en gerichte acties zoals b.v. een
haagplantactie kan het belang en gebruik van groene perceelsscheidingen toenemen.
Specifiek voor landbouwers kan erfbeplanting gepromoot worden.
Aanplant van bomen (gebieds- en standplaatseigen soorten) langs de verbindingswegen is ook een manier om de dichtheid te verhogen. Hierbij hoort wel de weerslag
276

Instituut voor Natuurbehoud

Ecologische gebiedsvisie Brabants Plateau

op het landschap (en de effecten ervan op de natuur) nader bekeken te worden. Dit kan
bijvoorbeeld bekeken worden voor de Leuvensestraat (verbindingsweg Sint-AgathaRode – Ottenburg) en de Florivalstraat (Ottenbrug – Florival)

Ook het behoud van vleermuizen vraagt een geïntegreerde aanpak. Voor de meeste soorten
zijn namelijk het zomer- en winterverblijfplaats, het migratie- en het voedselbiotoop verschillend. Wil men deze soortengroep beschermen, dient men aan al de biotopen aandacht te besteden. Voldoende oude en/of dode bomen laten staan, verbod op omzagen van koloniebomen, voorzien in verbindende elementen (houtkanten, bomenrijen) in een netwerk, eigenaars
van gebouwen met zomerverblijven inlichten hoe hinder te voorkomen of tot minimum te
herleiden, betrekken van deskundigen bij renovatie van oude gebouwen, inventariseren en
eventueel inrichten van ijskelders (voorbeeld is de ijskelder in het park van Tervuren) en bunkers zijn mogelijke acties in dit deelgebied.
Een mogelijkheid bestaat in het specifiek voor vleermuizen inrichten van verspreid liggende
bunkers (telefooncentrales en munitiedepots van de KW-linie). In het Antwerpse heeft Aminal Bos en Groen i.s.m. Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt hier reeds goede resultaten mee
bereikt.

Voor de populatie kerkuil kan niet alleen het voedselbiotoop een beperkende factor zijn, ook
de nestgelegenheid kan limiteren. Het kerkuilenproject (inventariseren; plaatsen en controleren van nestbakken) speelt hierop in.

Voor de populatie huiszwaluw is het aanbod van nestgelegenheid geen probleem. Doordat de
bewoners soms hinder ervan gaan ondervinden en de nesten vernielen of onoordeelkundig
beschermen, kunnen broedsels verloren gaan. Sensibilisatie is hier gewenst.

VERSTERKING INTERNE EN EXTERNE SAMENHANG
Toelichting:
De meeste natuurlijke biotopen (uitgezonderd het Rodebos) zijn vrij langgerekt en smal,
waardoor ze gevoeliger zijn voor randinvloeden.
In het deelgebied hangen de natuurrijke biotopen vrij goed samen. Het behoud van deze samenhang is belangrijk.
Tussen het Rodebos en het Laurensartcomplex kan een netwerk uitgebouwd.Deze zone werd
door de provincie aangeduid in het voorontwerp van het P.S.V. als verbindingsgebied.
De Leuvensestraat deelt het gebied op. Het is niet duidelijk voor welke soorten deze een barrière vormt.
Het gebied is nauw verbonden met de Laanvallei en de Dijlevallei. Actueel is de relatie met
de Laanvallei nog tamelijk goed. Voor de Dijlevallei is de verbindingsweg tussen SintAgatha-Rode en Florival (Veeweidestraat en Vijverstraat) een knelpunt. Vooral in de omgeInstituut voor Natuurbehoud
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ving van Florival kan deze relatie versterkt worden. Momenteel is een gedeelte van de overgangszone tussen het Laurensartcomplex en de Florivalvijvers akkergrond.

Toepassing:
Het volledige deelgebied, met het accent op het Verbindingsgebied

Acties:
De interne samenhang kan in dit deelgebied vooral bevorderd worden door maatregelen die
vernoemd werden bij de optie “Behoud en ontwikkeling van een fijnmazig netwerk van lijnen puntvormige natuurelementen”.
De overgangszone tussen het Laurensartcomplex en de Florivalvijvers kan, na verwerving,
bebost worden.
Een ontsnipperingsonderzoek naar de invloed van de geciteerde wegen is wenselijk.

VERBETERING WATERKWALITEIT WATERLOOP
Toelichting:
Alle waterlopen in dit deelgebied vinden hier hun oorsprong. De Brusseliaanbronnen zijn
verontreinigd met nitraat. Directe en diffuse verontreiniging van zowel huishoudelijk als agrarische oorsprong doet de kwaliteit r dalen tot onder de basiskwaliteitsnorm.
Deze optie streeft minimaal de norm voor basiskwaliteit water na.
Een gedeelte van het gebied ligt in het infiltratiegebied van de Laan (bestemd voor de productie van drinkwater).

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
Ter verbetering van de waterkwaliteit zullen voornamelijk acties noodzakelijk zijn die kaderen binnen het integraal waterbeheer.
Het bereiken van een evenwichtsbemesting, bovenop de wettelijk verplichte bemestingsvrije
strook van 5 m, is een minimale vereiste in de directe omgeving van de waterlopen.
Aanleg van voldoend brede bufferstroken kan in agrarisch gebied een oplossing zijn.
In een gedeelte van het gebied geldt een verscherpte bemestingsnorm. Beheerovereenkomsten
“water” kunnen hierbinnen worden afgesloten.
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BEHOUD EN UITBREIDING BOSSEN MET ECOLOGISCH BOSBEHEER
Toelichting:
Het deelgebied heeft van oudsher een relatief grote bosbedekking. Het Rodebos en Laurensartcomplex behoren tot de grotere en gevarieerde bosgebieden binnen het studiegebied. Andere bosgebieden zijn aanzienlijk kleiner in oppervlakte en/of hebben een eenzijdige productiefunctie (naaldbomen).
Contactgemeenschappen (zomen en mantels) zijn schaars en zijn vaak slechts van tijdelijke
aard.
Deze optie streeft volgende doelstellingen na: het behoud van de huidige bosoppervlakte, de
verhoging van de natuurwaarde van de monofunctionele bossen en een versterking van de
verbinding tussen de kleinere bossen/bosfragmenten, met specifieke aandacht voor ontwikkeling van zoom- en mantelgemeenschappen.
Deze bosgemeenschappen werden in de Habitatrichtlijn opgenomen, wat wijst op hun Europees belang. Deze bossen werd opgenomen in het ontwerp VEN (in openbaar onderzoek).

Toepassing:
Kerngebied en Verbindingsgebied

Acties:
Voorgestelde acties m.b.t. het behoud en omvorming van de huidige bosgebieden zijn vooral
gericht op de particuliere bossen. Voor het Rodebos, Vlaams natuurreservaat, is de ecologische functie in gedetailleerd beheerplan uitgewerkt. Voor de bossen in beheer van Bos en
Groen geldt dat het beheer verloopt volgens de beheervisie openbare bossen. Ook in deze
beheervisie is de ecologische functie en waarde van een bos, naast een productiefunctie, duidelijk uitgewerkt.
De huidige boseigenaars kunnen aangemoedigd worden een ecologisch bosbeheer (criteria
duurzaam bosbeheer) te volgen. Mogelijk kan dit verlopen via een gezamenlijk bosbeheerplan.
Eigenaars/beheerders van bosgebieden die voldoen aan de voorwaarden tot erkenning als
(bos)reservaat kunnen worden ingelicht.
Voor het beheer van de zoom- en mantelvegetaties (externe en interne randen) kan een specifiek plan uitgewerkt worden.
Beheerders van akkers die grenzen aan bosgebieden kunnen aangemoedigd worden een beheerovereenkomst voor perceelranden af te sluiten.
In de toekomst kunnen er stimuli gegeven worden via het natuurrichtplan voor de gebieden
gelegen in het VEN en voor de groengebieden.
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BESCHERMING EN HERSTEL BRONZONES
Toelichting:
Bronzones zijn vooral aanwezig langs de Laanvallei en komen in een smalle zone vrij algemeen voor (vooral in Rodebos en Vogelzang). Langs de Dijlevallei zijn ze in dit deelgebied
veel schaarser.
Brongebieden en hun omgeving hebben een bijzondere ecologie die kwetsbaar is voor vervuiling en betreding (gezien de regionale voeding zijn ze minder gevoelig aan verdroging).
Metingen geven aan dat vele bronnen meetbaar verontreinigd zijn met o.m. nutriënten.
Langs Vogelzang werden brongebieden ook ingericht als vijver.
Specifieke beschermings- en herstelmaatregelen zijn gewenst. Streefdoel is het biotoop van
beekforel te herstellen.

Toepassing:
Het volledige deelgebied, voornamelijk Kerngebieden en Verbindingsgebieden

Acties:
De eigenlijke bronzones worden best met rust gelaten. Deze zones worden bij voorkeur voor
het publiek ontoegankelijk gehouden of gemaakt (Neerpoorten).
Rechtstreekse pollutiebronnen worden best afgebouwd (Neerpoorten). Indien aansluiting op
riolering niet mogelijk is, kan kleinschalige waterzuivering toegepast worden.
In de zones gelegen binnen het infiltratiegebied van de Laan geldt een verscherpte bemestingsnorm. Beheerovereenkomsten “water” kunnen hierbinnen worden afgesloten.
Bronnen kunnen ook gebufferd worden door (de gevoeligste delen van) het infiltratiegebied te
bebossen. Voor het Rodebos is een dergelijk plan uitgewerkt door Aminal afdeling Natuur.
Ook structurele herstelmaatregelen kunnen nodig zijn.
Indien de bron en/of haar afvoer kunstmatig geleid wordt (Vogelzang, Neerpoorten), kan men
herstel van de natuurlijke toestand nastreven. Ook ruimingen dienen bij voorkeur stopgezet te
worden.
Het infiltratiegebied van de bronnen is het Rodebos.
In de toekomst kunnen er stimuli gegeven worden via het natuurrichtplan voor de gebieden
gelegen in het VEN en voor de groengebieden.
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GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING BODEMEROSIE OP STROOMGEBIEDNIVEAU
Toelichting:
De bodemerosieproblematiek is een belangrijk item binnen het studiegebied en zeker ook
binnen dit deelgebied. Uitgezonderd de zone ten zuiden van de centrum van Ottenburg zijn de
bodems in landbouwgebruik potentieel gevoelig tot zeer gevoelig voor bodemerosie.
Een integrale benadering van de bodemerosieproblematiek is mogelijk (Vandaele & Librecht
2000). Belangrijke elementen hierbij zijn:
een toename van het graslandareaal op de erosiegevoelige gronden
het behoud en ontwikkeling van kleine landschapselementen
de instandhouding en/of bevordering van natuurvriendelijke landbouwtechnieken
die een goede bodemstructuur bevorderen
de heroriëntatie van kavels parallel met de hoogtelijnen.

Deze optie kan tevens gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsbeleid en in het integraal waterbeheer.

Toepassing:
Open agrarisch gebied en Verbindingsgebied

Acties:
Bij het opstellen van gemeentelijke bodemerosieplannen wordt een geïntegreerde benadering
gevolgd. Binnen een dergelijk kader kan de omvorming van akker naar grasland of de aanleg
van grasstroken bevorderd worden. Willen deze graslanden of grasstroken ook een toegevoegde natuurwaarde genereren, zorgt een integratie binnen de beheersovereenkomsten perceelsranden voor de sturing van de natuurwaarden (en voor de financiële tegemoetkoming).

Het gebruik van vaste organische mest verdient aanmoediging. Het bevordert niet alleen een
kruimelige bodemstructuur (erosieremmende factor), het is tevens van belang voor de voedselvoorziening van een gedeelte van de akkerfauna. Het gebruik van sommige groenbedekkers heeft gelijkaardig effect.
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BEHOUD EN ONTWIKKELING VAN STRUCTUURRIJKE MESOFIELE GRASLANDEN OP HELLINGEN

Toelichting:
Relatief vele gronden op hellingen zijn in gebruik als akker. De bestaande graslanden kennen
een (matig) intensief gebruik en zijn voor het grootste deel beperkt tot kleine percelen en
bermen. Deze optie streeft in Verbindingsgebied en Natuurkerngebied het behoud en de ontwikkeling na van structuurrijke mesofiele graslanden. Deze optie schept gunstige biotoopvoorwaarden voor de rodelijstsoorten roodborsttapuit en geelgors en bevordert soortenrijke
graslandtypen.
Deze optie kan gekaderd worden in het plattelandsontwikkelingsbeleid, in integraal waterbeheer en binnen het beleid ter bestrijding van bodemerosie.

Toepassing:
Verbindingsgebied en Natuurkerngebied

Acties:
In de toekomst kunnen er stimuli gegeven worden via het natuurrichtplan voor de gebieden
gelegen in het VEN en voor de groengebieden.
Beheerovereenkomsten voor botanisch beheer zijn een mogelijkheid. Hiertoe wordt voorgesteld het vastgestelde beheergebied voor beheeroverkomsten botanisch beheer met deze zone
uit te breiden.
Ecologisch bermbeheer is in dit deelgebied een belangrijk instrument.
VERBETERING STRUCTUURKWALITEIT WATERLOOP
Toelichting:
De weinige waterlopen die het deelgebied telt, hebben een matig tot slechte structuurkwaliteit.
De bedding werd rechtgetrokken en de oevers werden verstevigd.
Deze optie streeft naar het herstellen van de structuur in een natuurlijke staat omdat dit gunstig is voor de biodiversiteit van het gebied.
Deze optie kan gekaderd worden binnen een integraal waterbeheer (verhogen retentie).

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
Beschoeiingen worden maximaal verwijderd.
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DIJLEVALLEI
In de “Dijlevallei” is een natuurontwikkelingsproject in uitvoering. Om deze reden worden er
op vraag van de opdrachtgever in deze studie geen gebiedsopties voorgesteld.
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VAALBEEKVALLEI
Het deelgebied bevat de verbindingszone tussen het Heverleebos en Meerdaalwoud. De aanwezigheid van heel goed ontwikkelde hellingbossen, bronbos- en bronbeekgemeenschappen
geeft het gebied een hoge natuurwaarde. Door bosuitbreiding kunnen Heverleebos en Meerdaalwoud sterker verbonden worden.
De bodems bevatten een hogere fractie zandig materiaal dan de andere deelgebieden met
(half)natuurlijke vegetaties die relatief zuur en schraal zijn.
De Vaalbeek zelf heeft matig ontwikkelde structuurkenmerken en een waterkwaliteit die varieert van matig tot zeer goed. De loop werd vergraven tot een serie vijvers (Zoet Water) die
vroeger een bijzondere watervegetatie hadden.
De vijvers van Zoet Water zijn voedselrijk voornamelijk doordat de Vaalbeek erdoor stroomt
en de hoge dichtheid aan karpers is zeer onnatuurlijk. Maatregelen zijn gewenst die de waterkwaliteit van de beek en de vijvers verbeteren zodat minimaal de basiskwaliteitsnorm kan
gehaald worden.
De ontwikkeling van verlandingsvegetaties (o.a. helofyten) is te stimuleren.
Een belangrijk knelpunt voor de samenhang is de Maurits Noostraat. Ze loopt door heel het
gebied en kent vrij veel verspreide bebouwing. Buiten dit knelpunt vertonen de biotopen intern een relatief goede samenhang.
De relatie met de Dijlevallei is vrij sterk verstoord door de Waversebaan en de bebouwing
erlangs.
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beekbegeleidend bos en struweel

U

bron- en bovenloop

Versterken interne en externe samenhang

Verbetering waterkwaliteit waterloop

Verbetering structuurkwaliteit waterloop

Natuurontwikkeling "Zoet Water"

Bescherming en herstel bronzones

gisch bosbeheer

Vaalbeekvallei

Behoud en uitbreiding bossen met ecolo-

Tabel 59: Raming effect van opties op de doelsoorten en doeltypen in de Vaalbeekvallei

U
U

dynamisch beekbegeleidend water

U

U

U

langzaam stromende midden- en benedenloop
mesotroof loofbos

U

moeras en ruigten

U

snelstromende midden- en benedenloop
stilstaande wateren

U

zoom, mantel en struweel

U

baardvleermuis

U
N

beekloper

U

bermpje
bittervoorn

U
U

bosvleermuis

U

bronlibel
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U

N

N

N

U

U

U

N

N

N
U

N

dodaars
gekraagde roodstaart

U

N

beekforel

boommarter

U

N
N
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grootoorvleermuis

U

grote weerschijnvlinder

N
U

U

nachtegaal

N

Versterken interne en externe samenhang

N

rivierdonderpad

N
U

U

snoek

U

U

N

N

N

U

N

N

N

U

N

N

N

vetje
vuursalamander

N

waterspitsmuis

U

watervleermuis

U

wespendief

U

wielewaal

N

winde
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Verbetering waterkwaliteit waterloop

N

rietgors

zwarte specht

U

U

middelste bonte specht

vale vleermuis

U

N

meervleermuis

rosse vleermuis

Verbetering structuurkwaliteit waterloop

U

ijsvogel
kleine ijsvogelvlinder

Natuurontwikkeling "Zoet Water"

Bescherming en herstel bronzones

gisch bosbeheer

Behoud en uitbreiding bossen met ecolo-

Vaalbeekvallei

U

U

N

N

U
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natuur
Land-

bouw
Woon--

werk

4

-1

-1

1

1

Verbetering waterkwaliteit waterloop

2

1

0

3

0

1

1

0

Natuurontwikkeling "Zoet Water"

2

1

0

3

0

0

-1

0

Bescherming en herstel bronzones

1

1

0

2

0

0

0

0

Verbetering structuurkwaliteit waterloop

2

0

0

2

0

0

0

0

Bedrei-

0

Beleid

1

Behoud en uitbreiding bossen met ecologisch bosbe-

waarde
3

Optie

Meer-

ging
Prioriteit

Bosbouw

Recreatie

Tabel 60: Prioriteitenstelling Opties Vaalbeekvallei

heer

Figuur 84 geeft de gebiedsopties op kaart weer.

BEHOUD EN UITBREIDING BOSSEN MET ECOLOGISCH BOSBEHEER
Toelichting:
De optie is drieledig.
Heverleebos en Meerdaalwoud beter met elkaar te verbinden.
In de bestaande bossen natuurlijke ontwikkeling nastreven, b.v. door omvorming van
naaldhoutaanplanten of een niets doen-beheer.
Bos ontwikkelen in functie van de natuur op de overgangen van beekvallei naar plateau, geeft het heel boscomplex een hoge toegevoegde waarde.
Deze gemeenschappen werden in de Habitatrichtlijn opgenomen, wat wijst op hun Europees
belang. Het Kouterbos werd mede op basis hiervan aangeduid als Habitatrichtlijngebied.
Het Kouterbos werd opgenomen in het ontwerp VEN (in openbaar onderzoek).

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Actie:
Bosuitbreiding op cultuurgronden is mogelijk door verwerving.
Een ecologisch beheer van de bossen wordt aanbevolen.
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VERBETERING WATERKWALITEIT
Toelichting:
De waterkwaliteit van de Vaalbeek vermindert van zeer goed nabij het RWZI naar matig goed
in het westelijk deel. Deze verslechtering is vooral te wijten aan de directe lozing van riolering in de beek.

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
Ter verbetering van de waterkwaliteit zullen voornamelijk acties noodzakelijk zijn die kaderen binnen het integraal waterbeheer.
De voorbereidingen lopen om alle rioleringen die in het deelgebied nog direct op de Vaalbeek
lozen op een collector aan te sluiten.

NATUURONTWIKKELING “ZOET WATER”
Toelichting:
De vijvers van Zoet Water zijn voedselrijk voornamelijk doordat de Vaalbeek erdoor stroomt
en door een hoge dichtheid aan karpers. Maatregelen zijn gewenst die de waterkwaliteit van
de beek en de vijvers verbeteren zodat minimaal de basiskwaliteitsnorm kan gehaald worden.
De ontwikkeling van verlandingsvegetaties (o.a. helofyten) is te stimuleren.
De natuurlijke gradiënt tussen het bronrijke Kouterbos en de vijvers van het Zoete Water is
sterk verstoord. Deze optie streeft tevens naar het herstel van de natuurlijke contactzone.

Toepassing:
Lokaal: Zoete Waters

Acties:
Voor het verbeteren van de waterkwaliteit geldt in de eerste plaats de vorige optie.
De contactzone kan hersteld worden door de scherpe overgangen te vervagen en de zone hierna spontaan te laten ontwikkelen. Storende elementen zoals toevloed van afvalwater en betreding moeten geweerd worden.
Onderzocht kan worden hoe de vismigratie te bevorderen is.
Bovenstaande maatregelen kunnen deel uit maken van een natuurinrichtingsproject.
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VERBETERING STRUCTUURKWALITEIT WATERLOOP
Toelichting:
De Vaalbeek heeft een matige structuurkwaliteit. Grote delen zijn rechtgetrokken en beschoeid. Deze optie streeft een herstel na van een natuurlijke bedding en oever, van de natuurlijke beekprocessen en van de samenhang (zowel intern als met de Dijle).

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
De belangrijkste maatregel is het wegnemen van beschoeiingen. Het aanbrengen van stoorobjecten op rechtgetrokken trajecten kan tevens de dynamiek van de beek vergroten.
Het saneren van de tien vismigratieknelpunten (Monden et al.) is wenselijk. De grootste knelpunten zijn de overlopen (de zgn.monniken) tussen de diverse vijvers van het Zoet Water.

BESCHERMING EN HERSTEL BRONZONES
Toelichting:
De bronzones en bronbeken hebben een hoge natuurwaarde. In dit deelgebied zijn de bronzones reeds goed beschermd (via beheerplannen van Bos en Groen). Een bronbeek in het Kouterbos wordt actueel verontreinigd met huishoudelijk afvalwater.

Toepassing:
Het volledige deelgebied

Acties:
Door de lozingspunten in de bronbeken te saneren, kan de ecologische waarde van de bronbeken sterk verbeteren.
De bronzones en de oeverzones van de bronbeken worden bij voorkeur verworven om de
natuurlijke ontwikkeling maximaal kansen te geven.
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