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Inleiding
Je zou er misschien niet onmiddellijk aan denken, maar natuur en biodiversiteit biedt heel wat voordelen
voor bedrijventerreinen. De uitgangspunten zijn ondermeer een hogere biodiversiteit, een gezonde en
mooiere werkomgeving voor personeel en bezoekers en onderhoudsvriendelijk beheer.
Voordelen voor bedrijven, personeel en bezoekers:
•

•
•

•

•
•

Een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein vormt een visitekaartje voor klanten en
zakenpartners. Een natuurlijk ingericht terrein draagt bij aan die kwaliteit en versterkt het imago
van het bedrijf.
Het beheer van meer natuurlijke terreinen is vaak goedkoper dan het conventionele groenbeheer.
Natuur is gezond. In een natuurlijke omgeving hebben mensen minder last van stress en
depressies en gaan mensen meer bewegen. Een groene omgeving verhoogt de productiviteit en
vermindert het aantal verzuimdagen.
Veel werknemers vinden het prettig om in een groene omgeving te werken en tijdens de
lunchtijd een wandeling te maken. Groene bedrijventerreinen verleiden werknemers om op de
fiets naar het werk te komen. Soms helpen werknemers in het weekend als vrijwilliger in het
beheer van het groen.
Slimme ondernemers gebruiken de natuur in hun marketing. Zo plaatste Hotel Van der Valk
Zwolle een oeverzwaluwwand om hun kernwaarde ‘gastvrijheid’ te benadrukken.
Een natuurlijke omgeving is een zichtbaar en tastbaar onderdeel van duurzaam ondernemen.

Voordelen voor natuur en maatschappij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Braakliggende terreinen zijn interessant voor pionier soorten
Buffers met struweel en hooiland bieden eet en schuilplaatsen voor diverse fauna
Hogere biodiversiteit
Ecologisch aangelegd groen zorgt voor verrijking van diverse soorten fauna en flora
Ecologisch beheerd groen op het bedrijventerrein draagt bij aan doelstellingen op gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Bedrijventerreinen zijn rustig na de werkuren en tijdens het weekend, dat is goed voor plant en
dier.
Dankzij aanwezigheid van water onder de vorm van wadi’s, bufferbekkens en grachten zijn er
kansen voor natuurvriendelijke oevers.
Bedrijventerreinen kunnen als stapsteen omliggende natuurgebieden met elkaar verbinden.
De nog onbenutte ruimte die later nog moet ontwikkeld worden kan gebruikt worden als tijdelijke
natuur.
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Investeren in biodiversiteit op je bedrijventerrein loont!
Tabel 1: Bron: Wim Collet (www.centrumduurzaamgroen.be)

Terrein van 10 aren ( =1000 m²)

Klassiek

Ecologisch

Plant- en zaaiklaar leggen

€ 5.500

€ 2.700

Gazon

Bloemenweide

€ 13.200 – 15.600

€ 4.600

Geschoren vormen

Gevarieerde struiklaag

€ 2.520

€ 1.680

Maaibeheer gedurende 10 jaar

Beheer per jaar

Een beheerplan voor de gemeenschappelijke delen
Om een biodivers bedrijventerrein te ontwikkelen is het belangrijk om zowel voor de private delen als de
gemeenschappelijke delen een visie op te maken.
We maken voor de gemeenschappelijke delen een beheerplan op inclusief voorstellen naar plantenkeuze.
De keuze van de planten wordt gemaakt op basis van de volgende parameters:
•
•
•

Beeldkwaliteit
Streekeigen soorten met meerwaarde voor biodiversiteit
Onderhoudsvriendelijk

Bij de opmaak van het beheerplan wordt maximaal rekening gehouden met de karakter van het
landschap.
Het beheerplan bestaat uit de volgende hoofdstukken:
1.
2.
3.
4.

Verkenning
Beheervisie
Beheermaatregelen
Opvolging

De beheervisie wordt opgemaakt door de bril van de verantwoordelijke, de persoon die supervisie houdt.
De beheermaatregelen worden opgemaakt door de bril van de uitvoerder. De maatregelen worden in een
handleiding uitgeschreven en worden in een vlot leesbare tabel gegoten.
Nadien is opvolging belangrijk om de kwaliteit van het beheer op te volgen, maar ook om de vooruitgang
van de biodiversiteit te monitoren. Er kan ook een ambassadeursoort gekozen worden, zoals bijvoorbeeld
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de koolmees, die elk jaar geteld worden en opgevolgd wordt. Het bedrijventerrein heeft dankzij de
ambassadeur altijd iets positief om over te communiceren.
Met dit document stellen we het beheerplan voor van de terreinen van bedrijventerrein Doorn Noord, in
opdracht van Infraplan en Solva. Het beheerplan heeft als doel de biodiversiteit en het natuurlijk beheer
van het bedrijventerrein te verbeteren.
Het document moet verschillende doelen dienen:
•
•

•

Het moet eenvoudig leesbaar zijn door de uitvoerder van het groenbeheer, die uit het beheerplan
duidelijk moet weten wat er wanneer moet gebeuren in het terrein.
Het moet een adaptief beheerplan zijn, wat een snelle opvolging veronderstelt. Het beheer kan
indien nodig op korte tijd worden bijgestuurd op basis van kwaliteitsindicatoren of de noden van
de toekomstige bedrijven.
Het beheerplan omvat een visie rond opvolging wat toelaat om te oordelen of de beoogde doelen
ook gerealiseerd worden. Hiervan kan jaarlijks verslag van worden uitgebracht.

Een visienota voor de private delen
De visienota voor de private delen wordt opgemaakt met richtlijnen en praktische tips voor aanleg en
beheer van het groen op de private delen, dus op de bedrijfskavels.
De visienota heeft als doel:
•
•
•
•

De biodiversiteit en natuurwaarde te verhogen van het bedrijventerrein via eenvoudige richtlijnen
voor inrichting en beheer van het groen.
Richtlijnen mee te geven voor inrichting van de parkeerstrips zodat deze terreinen uniform zijn en
een representatief beeld vormen doorheen het bedrijventerrein.
Praktische tips mee te geven voor duurzame aanleg en beheer van het groen.
Bedrijven te informeren over:
o De visie van de organisatie van het bedrijventerrein op de omgeving.
o De wetgeving op gebruik van sproeistoffen.
o De relevante natuurwetgeving zoals kappen van bomen, tijdelijke natuur, …
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Figuur 1: Biodiversiteit op de brouwerij bij Heineken in Zoeterwoude.
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1 BEHEERPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
1.1 Verkenning
1.1.1 Situering en identificatie van het terrein
Een beheerplan is in essentie het uitschrijven van een visie en de beschrijving van hoe die visie concreet
gerealiseerd zal worden. Het ontwikkelen van die visie kan slechts op basis van de nodige harde gegevens.
In dit hoofdstuk worden die harde gegevens bij elkaar gebracht en beoordeeld.
Het bedrijfsterrein Doorn Noord is gelegen N28 aan de rand van Ninove op een kleine kilometer van het
centrum van Ninove.
Het bedrijventerrein is circa 23 ha groot. De afbakening van het terrein is te zien in bijlage 5.1
Overzichtskaart.

1.1.2 Beschermingsstatuten
Het projectgebied is niet gelegen in een gebied met een beschermingsstatuut volgens nationale en
internationale wetgeving met betrekking tot natuurbehoud en valt niet onder een beschermingsstatuut.
Het terrein zelf is niet opgenomen in een of meer vastgestelde inventarissen, met toepassing van het
Onroerenderfgoedecreet. Naast het terrein is een oude 19e -eeuwse hoeve dat is vastgesteld als
bouwkundig erfgoed, met name Hof Doorn Noord. De L vormige hoeve is vandaag ingericht als
horecabedrijf. De aanwezigheid van het restaurant is positief voor het de toekomstige bedrijven. Er wordt
dan ook een doorsteek voorzien voor voetgangers en fietsers vanuit de industriezone naar het restaurant.

Groenbeheerplan Doorn Noord

10

Figuur 2: Hof Doorn Noord

1.1.3 Voorschriften over te nemen uit het PRUP

Figuur 3: Kaartje uit het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kaart F2 - PRUP Regionaal bedrijventerrein Doorn Noord
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Uit het PRUP:
“Landschappelijke buffer (groene bolletjes)
De strook voor landschappelijke vormgeving integreert het bedrijventerrein in de omgeving en draagt bij
tot de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein vanaf de N28 en N405. De strook is minimum 10 meter
breed en bestaat uit hoogstammig groen en graspartijen. Elke vorm van bebouwing is verboden.
Verhardingen in functie van de ontsluiting van het bedrijventerrein of landbouwpercelen ten noorden van
het bedrijventerrein zijn toegelaten. Fiets- en voetpaden of waterlopen zijn toegelaten voor zover ze geen
afbreuk doen aan de landschappelijke vormgevingsfunctie van de zone.
Binnen deze zone zijn geen constructies in functie van publiciteit toegelaten. De strook voor
landschappelijke vormgeving grenzend aan het te ontwikkelen bedrijventerrein dient in zijn geheel
gerealiseerd te worden en dit minstens gelijktijdig met het begin van het uitvoeren van de eerste werken
of handelingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is na de inwerkingtreding van het
ruimtelijk uitvoeringsplan of ten laatste in het eerstvolgende plantseizoen.

Groenbuffer (grijze arcering)
De functie van de buffer bestaat uit een visuele afscherming en de buffering van de bedrijfsactiviteiten ten
opzichte van de omgeving. De buffer wordt beplant met dicht, streekeigen, hoog- en laagstammig groen.
Voor zover landschappelijk verantwoord is het aanleggen van taluds, groen- en zichtschermen uit
natuurlijke materialen en het oprichten van afsluitingen toegelaten. De buffer kan een nevenfunctie
hebben in functie van waterbeheer.
De buffer is enkel toegankelijk voor aanleg- en onderhoudswerken van de buffer. De buffer mag
onderbroken worden met een voet- of fietspad met een maximale breedte van 2 meter of een
landbouwontsluitingsweg parallel aan de N28 met een maximale breedte van 4 meter. De bestaande
activiteiten en gebouwen in de bufferstrook kunnen behouden blijven zolang de bufferstrook niet effectief
wordt gerealiseerd.
Er moet rekening gehouden worden met de inheemse fauna en flora door de levensvoorwaarden van deze
fauna en flora zoveel mogelijk te behouden of herstellen en zelfs te creëren en te ontwikkelen.
Waterlopen in de buffer krijgen ruimte voor natuurlijke ontwikkeling; er wordt natuurvriendelijk
oeverbeheer toegepast. De buffer grenzend aan het te ontwikkelen bedrijventerrein dient in zijn geheel
gerealiseerd te worden en dit minstens gelijktijdig met het begin van het uitvoeren van de eerste werken
of handelingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is na de inwerkingtreding van het
ruimtelijk uitvoeringsplan of ten laatste in het eerstvolgende plantseizoen.”
De beheervisie, beheerdoelstellingen en beheermaatregelen worden afgestemd met de voorschriften uit
het PRUP.
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1.1.4 Bodem
De oorspronkelijke bodem bestaat uit een droge zandleembodem. Alle gronden blijven ter plaatse. De
uitgegraven grond wordt als talud voorzien binnen de groenbuffers aan de buitenzijde van het terrein.

1.1.5 Historiek projectgebied
De laatste 30 jaar was het projectgebied deels bos en deels landbouwgrond. We houden rekening op
bepaalde locaties met hogere aantallen mineralen door het intensieve landbouwgebruik. Het is pas vanaf
de jaren 70 dat intensivering van de landbouw plaatsvond, daardoor heeft recente landbouwgrond vaak
overmaat aan stikstof en fosfaten in de bodem.
Doordat de bodem bestaat uit zandleem, zal het langer duren vooraleer de bodem kan verschralen dan bij
een zandbodem.
Meer stikstof en fosfor in de bodem zorgt voor meer biomassaproductie en meer kans op ongewenste
vegetatie zoals brandnetels, distels en bramen.

Figuur 4: Luchtfoto van het projectgebied, 1971 (bron:
Geopunt)

Figuur 5: Luchtfoto van het projectgebied, 1995 (bron: Cartesius)
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Figuur 6: Luchtfoto van het projectgebied, 2008 -2011 (bron:
Geopunt)

Figuur 7: Luchtfoto van het projectgebied, 2017 (bron: Geopunt)

1.1.6 Terreinbezoek
Een grondige vegetatieopname is in deze situatie nutteloos aangezien het terrein volledig wordt
heringericht. Het terreinbezoek werd uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige ecologische waarden.

1.1.7 Bespreking van de huidige drie functies van het terrein
1.1.7.1 Ecologische functie
Het terrein wordt volledig heraangelegd. De huidige natuurwaarde is laag.
De volgende elementen zijn biologisch waardevol:
•
•

Bomenrij beuken langs de N28
Struweel met dominantie van meidoorn.

Naast de twee bovenstaande elementen zijn verder weinig natuurwaarden aanwezig op het terrein.
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Figuur 8: Ter hoogte van de gele stippellijn links staat een rij beuken, ter hoogte
van de gele stippellijn bovenaan het kaartje is een waardevol struweel aanwezig.

1.1.7.2 De economische functie
Tot recent was een bos aanwezig op het terrein met houtopbrengst.
Het bos bestond uit volgende percelen:
•
•
•

Totaal 0,78 ha fijnspar – 20 jaar
Totaal 6,65 ha populier – 28 jaar
Totaal 3,33 ha gemengd loofhout - 20 jaar

Verder was landbouwgrond aanwezig met economische activiteit.
Het projectgebied wordt een duurzaam regionaal bedrijventerrein voorzien met groenbuffers.
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1.1.7.3 De sociale functie
Er is geen huidige sociale functie van het projectgebied. Het was tot voor kort grotendeels gebruikt als
landbouwgrond.
De ontwikkeling van het bedrijventerrein en zeker een groene en natuurlijke omgeving zal echter wel
mogelijkheden bieden voor de personeel en bezoekers van het terrein. Biodiversiteit en natuur in de
onmiddellijke werk- en woonomgeving kan positief effect hebben op de lichamelijke en psychische
gezondheid.
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1.2 Beheervisie
In functie van het ecologisch potentieel wordt het terrein ingedeeld in beheereenheden waarvoor
beheerdoelstellingen en beheermaatregelen worden opgesteld. De beheereenheden bestaan uit
extensief gazon, hooiland, struweel, straatboom, landschappelijke buffer en buffergracht. De
beheereenheden zijn op kaart te zien in bijlages 5.4 tot en met bijlage 5.10.
Bij het uitwerken van de beheervisie houden we rekening met drie volgende parameters:
•
•
•

Beeldkwaliteit
Streekeigen soorten met meerwaarde voor biodiversiteit
Onderhoudsvriendelijk beheer

Bij de opmaak van het beheerplan wordt maximaal rekening gehouden met de karakter van het
landschap.
We kiezen drie thema’s voor Doorn Noord:
1) Een bijenlandschap voor bedrijventerrein Doorn Noord
2) De Eikenpage als eerste ambassadeur
3) De Vlaamse gaai als tweede ambassadeur
Deze thema’s zorgen ervoor dat:
•
•

De aanwezigheid van de biodiversiteit meetbaar kan gemaakt worden via opvolging en
monitoring van de ambassadeursoort
De communicatie met interne en externe stakeholders geoptimaliseerd wordt via bijvoorbeeld
het plaatsen van infoborden met informatie over het bijenlandschap en de ambassadeursoort.
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1.2.1 Een bijenlandschap voor bedrijventerrein Doorn Noord

Figuur 9: Heineken maakt slim gebruik van de biodiversiteit op hun terrein met de lancering van de Groene Cirkels en het Bijenlandschap
om te communiceren met interne en externe stakeholders1.

Solitaire bijen hebben het moeilijk in Vlaanderen. We helpen bijen door voldoende nestplaatsen en
nectarbronnen te voorzien. Het volledige terrein is uitermate geschikt om een mooi bijenlandschap te
ontwikkelen. Door extensiever beheer en de inrichting van enkele kleine landschapselementen zullen
geschikte habitats ontstaan allerlei soorten solitaire bestuivers, maar ook andere insecten, amfibieën en
vogels. Bovendien heeft dit mooie bijenlandschap een lagere beheerinspanning. Dat is beter voor de
veiligheid en de portemonnee.
Het groen is visueel aantrekkelijk en aantrekkelijk voor talloze wilde bijen en andere bestuivers.
Er zijn 5 beheereenheden (zie bijlages 5.4 t.e.m. 5.9) die een belangrijke rol kunnen spelen in de
ontwikkeling van het bijenlandschap:
•
•
•
•
•
•

Extensief gazon
Hooiland
Struweel
Straatboom
Landschappelijke buffer
Buffergracht

Over het volledige bedrijventerrein wordt het groen aantrekkelijk gemaakt voor wilde bijen.

1

https://www.wur.nl/nl/show/Biodiversiteit-op-de-Brouwerij.htm
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1.2.2 De Eikenpage als ambassadeur
Naast solitairen bijen hebben ook dagvlinders het moeilijk in ons landschap. We helpen die door het
toevoegen van waardplanten en nectarplanten aan het groen. De Eikenpage is een goede ambassadeur
voor de biodiversiteit en de dagvlinders. Via opvolging en monitoring wordt jaar na jaar bijgehouden
hoe het gesteld is met de soort. Naast de Eikenpage zullen ook andere soorten meeprofiteren van de
ecologische inrichting en beheer. De Eikenpage is een indicator voor de verbetering van de
biodiversiteit.
De Eikenpage is een vlinder met vleugelspanwijdte circa 3 cm. De vleugels van de mannetjes zijn
iriserend blauw op een bruine basiskleur, bij de vrouwtjes ontbreekt de irisatie grotendeels. Slechts
twee kleine vlekken op de voorvleugels zijn iriserend blauw. De soort komt algemeen voor in Ninove.
De groenbuffers aan de rand van het bedrijventerrein worden voorzien met waard- en nectarplanten
van de Eikenpage. Dat is o.a. Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum), Sporkehout (Rhamnus
frangula)en Zomereik (Quercus robur). Naast de groenbuffers worden ook Zomereiken aangeplant in de
landschappelijke buffer doorheen het volledige bedrijventerrein (zie bijlage 5.4 en bijlage 5.9).

Figuur 10: Volwassen vrouwelijke Eikenpage (foto: Jacopo Werther)

Figuur 11: Volwassen mannelijke Eikenpage (foto: Svdmolen)

1.2.3 De Vlaamse Gaai als ambassadeur
Vogels hebben het ook zeer moeilijk in ons landschap door sterke achteruitgang van hun leefgebied en
steeds minder voedselaanbod waaronder insecten. Sinds 1980 zijn alleen al in Noordwest-Europa 421
miljoen vogels verdwenen. De achteruitgang heeft diverse oorzaken:
•
•
•
•
•

Gebruik van neonicotinoïden, pesticiden die insecten etende vogels de das om doen
Achteruitgang van hun leefgebied en kwaliteit van het landschap
Intensief landgebruik
Dalend voedselaanbod, waaronder insecten
Kalkgebrek in de bossen waardoor eieren kapot gaan en poten van jonge vogels in het nest al
breken

Door de omgeving vogelvriendelijk in te richten worden vogels geholpen. Een vogelvriendelijke
groeninrichting betekent:
•

•

•

Voldoende nestgelegenheid voorzien zoals:
o bomen
o struwelen
o hooiland
o eventueel aangevuld met nestkasten
Voldoende voedsel (insecten, bessen, zaden) voorzien via
o diversiteit aan planten hooilanden, gemengde struwelen
o aanplanten van streekeigen bomen en struiken met bessen
Mijden van:
o Pesticiden
o Biociden
o Meststoffen
o Andere schadelijke stoffen

Als ambassadeur voor het vogels kiezen we hier de Vlaamse Gaai. De wetenschappelijke naam van de
gaai, Garrulus glandarius, is betekent 'voortdurend krassende eikelzoeker'. Van oorsprong is het vrij
schuwe bosvogel, maar inmiddels ook volop in het stedelijk gebied te vinden.
Gaaien hebben in het bos de functie van indringer-alarm; veel dieren reageren op hun alarmroep en
verbergen zich. Gaaien zijn bekend om de opvallende blauw-zwart gestreepte tekening op de vleugel.
Het zijn beige à bruine vogels, met een licht gestreepte kruin, een lichte keel en onderkant, een
lichtblauw vleugelveld met een fijne zwarte bandering. Verder heeft de gaai een brede zwarte
baardstreep, een zwarte staart en witte stuit.
In het voorjaar en zomer is hij nadrukkelijk aanwezig met luidruchtige roep. Witte stuit en zwarte staart
vallen op tijdens de vlucht. Gaaien hebben een stevige donkere snavel. De meest bekende roep is een
luide, hese schreeuw die in de buurt van bomen en bos geregeld te horen is.
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De Vlaamse gaai is goed geschikt als ambassadeur voor het bedrijventerrein. Er zijn in de onmiddellijke
omgeving op dit moment een behoorlijk aantal volwassen bomen aanwezig en er worden diverse
groenstructuren voorzien bij aanleg die de soort zullen stimuleren.

Figuur 12: De Vlaamse gaai

1.2.4 De drie functies
De beheervisie worden opgemaakt volgens de drie functies:
1.2.4.1 De ecologische functie
We zorgen voor een ecologische inrichting en beheer en houden rekening met volgende regels:

Streekeigen en standplaats geschikt groen
We kiezen streekeigen planten voor aanplanting, streekeigen planten komen van nature voor in een
bepaalde streek. Ze zijn perfect aangepast aan lokale groeiomstandigheden (bodem, klimaat, … ) en
kunnen zich bijgevolg op natuurlijke wijze voortplanten.
Opgelet bij aankoop van planten! Bij aankoop van planten koop je best planten die in België zijn
opgekweekt. Een streekeigen beuk kan bijvoorbeeld wel opgekweekt zijn in Italië. Die is aangepast aan
het klimaat in Italië, niet aan het klimaat in België.
Daarnaast wordt ook best plantmateriaal gebruikt waarbij de afstammelingen ook uit in ons land
afkomstig zijn. Deze planten hebben een ‘Planten van Hier’ label. Dat zijn afstammelingen van bomen en
struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze gebieden gevestigd hebben. Kortom, Planten van
Hier zijn bomen en struiken die al zeer lang in onze gebieden vertoeven en dus zeer goed aangepast zijn
aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streken.
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Enkele kwekers die streekeigen en autochtoon2 plantgoed in België opkweken kan je hier vinden:
http://www.plantvanhier.be/gebruikers/gebruikerslijst
Voordelen:
•
•
•
•

Streekeigen plantgoed is beter bestand tegen ziekten en plagen
Meestal goedkoper dan exoten in aankoop
Minder bodemverbeteringsproducten nodig
Grotere aanslagkansen en dus een lager inboetcijfer
Tijdelijke natuur voor braakliggende gronden

Op de meeste bedrijventerreinen krijgen de nog onbenutte bedrijfsgronden een regelmatige maaibeurt
om de evolutie naar een bos tegen te gaan. Door rekening te houden met het maaitijdstip, wordt de nog
onbenutte bedrijfsgronden omgevormd tot (tijdelijk) interessant graslanden waar meerdere
plantensoorten hun plaats vinden en allerlei vlinders en bestuivers worden aangetrokken.
Als het moment is aangebroken dat de bouwwerken van start gaan zal een (tijdelijk) interessant
grasland er niet voor zorgen dat uw bouwwerkzaamheden vertraging oplopen dankzij een vergunning
tijdelijke natuur. Het tijdelijke (ecologische) grasland maakt gewoon plaats voor de bestemming van de
grond, namelijk industrie. Bovendien is een grasland sowieso van tijdelijke aard. Als het geen plaats zou
maken voor een bedrijfsgebouw, dan zou het spontaan plaats maken voor een volgend
successiestadium, namelijk een bos. Het loont dus zeker de moeite om mee te werken aan een grasland
dat tijdelijk ecologisch interessant is, zeker omdat dit geen extra geld of moeite kost.
Voordelen:
•
•

De onbenutte bedrijfsgronden met aangepast beheer verhoogt (tijdelijk) de ecologische waarde
van een terrein.
Ecologisch beheer is onderhoudsvriendelijk en goedkoper dan klassiek beheer.

2

Autochtoon plantgoed zijn afstammelingen van bomen en struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze
gebieden gevestigd hebben.
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Figuur 13: Een grasland als tijdelijke natuur in de haven van Amsterdam zorgt
voor een mooie en inspirerende werkomgeving

Meer uniformiteit
De beeldkwaliteit van een bedrijventerrein stopt niet aan de kavelgrens. Wat op de individuele private
bedrijventerreinen is te zien, vormt (samen met het beeld van de openbare ruimte) een onderdeel van
de totale beeldkwaliteit. Indien elk bedrijf zijn kavel inricht op een andere manier, is het resultaat een
chaos van de meest uiteenlopende stijlen. De beeldkwaliteit op een bedrijventerrein wordt net versterkt
door het inrichten van ‘representatieve voortuinstroken’ (heten we vanaf nu parkeerstrips) met
uniforme inrichting en beeldkwaliteit.
Samenhang in beplanting en afsluitingen wordt doorgaans als ‘mooier’ ervaren door bezoekers,
werknemers, omwonenden en klanten. In de parkeerstrips worden gemeenschappelijke parkings
verwerkt.
In het ontwerp door Infraplan is op de percelen van de bedrijven parkeerplaatsen voorzien aan de
voorkant van de bedrijventerreinen. Deze moeten allemaal op dezelfde manier en volgens dezelfde
voorschriften ingericht worden.
De parkings worden omgeven door streekeigen groen. Doorheen het volledige bedrijventerrein worden
de parkings op dezelfde manier ingericht. Dit zorgt voor een uniform, groen en samenhangend beeld.
Voordelen:
•
•
•

Representatieve parkeerstrips verhogen de samenhang en bijgevolg de visuele beeldkwaliteit op
het bedrijventerrein
Gemeenschappelijke parkings besparen heel wat kostbare ruimte
Samen zorg dragen voor de (half-openbare) ruimte trekt een last uit de handen van de bedrijven
en maakt de financiële verantwoordelijkheid lichter.
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Figuur 14: Voor de bedrijfspercelen worden parkings ingericht met een
uniforme groene infrastructuur die op dezelfde manier ontworpen is doorheen
het volledige bedrijventerrein. Door de eenheid in beplanting en materiaalkeuze
krijgt men een uniform en samenhangend beeld doorheen het volledige
bedrijventerrein.

Figuur 15: Voorbeeld van een voortuinstrook met parkings en groene
infrastructuur.

Landschappelijke inrichting bedrijfskavel
Om de biodiversiteit maximaal te laten floreren worden voor de private delen richtlijnen opgemaakt
over de keuze van het groen.
Een aparte nota beschrijft een aantal praktische tips en richtlijnen die bedrijven helpen bij keuze van
beplanting en inrichting. Daarnaast worden enkele juridische richtlijnen gegeven over o.a. het gebruik
van sproeistoffen, aanplantingen t.o.v. perceelsgrens, kappen van bomen en enkele andere belangrijke
tips uit de natuurwetgeving.
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Een laatste hoofdstuk gaat over de braakliggende zones of terreinen die nog geen definitieve
bestemming hebben gekregen. Een zeer interessante bescherming voor de eigenaar van een terrein is
de vergunning ‘tijdelijke natuur’. Deze vergunning laat toe dat men tijdelijk natuur toelaat op zijn terrein
en nadien terug verwijdert zonder verliezen van rechtszekerheid.
Een bedrijventerrein wordt doorgaans in verschillende stappen ontwikkeld. Veel gronden liggen jaren
braak voor ze een definitieve bestemming krijgen. Deze terreinen moeten echter in gebruik kunnen
worden genomen zodra de bedrijfsplanning dit vereist.

1.2.4.2 De economische functie
Een echte economische functie zoals productie van hout (zoals in een bos) is hier niet van toepassing.
Om de kosten van het groenbeheer zo laag mogelijk te houden wordt aan extensief beheer gedaan.
Daarnaast wordt er gewerkt met de natuur i.p.v. tegen de natuur door te kiezen voor streekeigen en
standplaatsgeschikte beplanting en traaggroeiende soorten.
Ook beheertypes die gevoelig zijn voor onkruidgroei worden vermeden. Ook kunnen de waterpartijen
worden ingezet om regenwatercaptatie van de aanwezige verhardingen op te vangen.

1.2.4.3 De sociale functie
Solva wenst het bedrijventerrein Doorn Noord te ontwikkelen tot een aantrekkelijk groen en open
bedrijventerrein waar het fijn vertoeven is voor personeel, bezoekers en zelfs buurtbewoners. Hiervoor
kunnen maatregelen genomen worden om het medegebruik beter te faciliteren zoals het voorzien van
zitbanken en picknickplekken.
Een omgeving met natuurlijke elementen wordt meer gewaardeerd door mensen. Natuurlijkheid heeft
raakpunten met diversiteit in structuur. Een landschap met diversiteit in structuren (vb. boomlaag,
struiklaag en kruidlaag) wordt als aangenamer ervaren dan bijvoorbeeld een landschap met 1 type
beplanting (vb. grasland). Mensen waarderen vooral landschappen waarin zowel zichtlijnen,
vergezichten aanwezig zijn als bosjes, bomen en struiken.
In het ontwerp en keuze van beplanting houden we daarom maximaal rekening met de verschillende
structuren zodat een open gevoel gerespecteerd wordt, maar ook voldoende beschutting is.
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1.2.5 Beheerdoelstellingen
1.2.5.1 Beheereenheden: extensief gazon en hooiland
De extensieve gazons (zie kaartje bijlage 5.5) worden 7 à 8 keer per jaar gemaaid, de hooilanden (zie
kaartje bijlage 5.6) worden 2 à 3 keer per jaar gemaaid.
De extensieve gazons situeren zich voornamelijk aan de ingang en in de straat en de parkings van het
bedrijventerrein. De hooilanden situeren zich aan de buitenzijde van het bedrijventerrein bij de
groenbuffers (naast het struweel) en bij de buffergrachten.
Deze gazons worden ingezaaid met een bloemrijk en traag groeiend gras- en bloemenmengsel. Dit
worden zeer mooie relatief korte grasvelden met laag blijvende bloemen.
Het mengsel voor het hooiland bestaat uit de volgende combinatie3:

Bloemenmengsel M1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

+

Achillea millefolium – Duizendblad
Hypochaeris radicata - Gewoon
biggenkruid
Leontodon autumnalis - Vertakte
leeuwentand
Leucanthemum vulgare - Gewone
margriet
Lotus corniculatus - Gewone rolklaver
Plantago lanceolata - Smalle weegbree
Prunella vulgaris - Gewone brunel
Ranunculus acris - Scherpe
boterbloem
Trifolium arvense – Hazenpootje
Trifolium repens - Witte klaver (cv)

Bijenmengsel N1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achillea millefolium – Duizendblad
Agrimonia eupatoria - Gewone agrimonie
Anthemis tinctoria - Gele kamille
Campanula trachelium - Ruig klokje
Cardamine pratensis – Pinksterbloem
Centaurea jacea – Knoopkruid
Chamerion angustifolium – Wilgenroosje
Daucus carota – Peen
Filipendula ulmaria – Moerasspirea
Geranium pyrenaicum – Bermooievaarsbek
Hieracium umbellatum – Schermhavikskruid
Hypericum perforatum - Sint Janskruid
Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid
Knautia arvensis – Beemdkroon
Lathyrus pratensis – Veldlathyrus
Leontodon autumnalis - Vertakte leeuwentand
Leucanthemum vulgare - Gewone margriet
Lotus pedunculatus – Moerasrolklaver
Lythrum salicaria - Grote kattenstaart
Malva moschata – Muskuskaasjeskruid
Nepeta cataria - Wild kattenkruid
Origanum vulgare - Wilde marjolein
Plantago lanceolata - Smalle weegbree
Prunella vulgaris - Gewone brunel

Te bestellen bij Cruydthoeck.nl
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ranunculus acris - Scherpe boterbloem
Salvia pratensis – Veldsalie
Sanguisorba minor - Kleine pimpernel
Sedum telephium – Hemelsleutel
Solidago virgaurea - Echte guldenroede
Stachys officinalis – Betonie
Stachys sylvatica – Bosandoorn
Succisa pratensis - Blauwe knoop
Tanacetum vulgare – Boerenwormkruid
Veronica longifolia - Lange ereprijs

Zaaihoeveelheid:

Zaaihoeveelheid:

100 – 200 g / 100 m² indien 100 %

100 – 200 g / 100 m² indien 100 %

Aandeel in het mengsel: 50 %

Aandeel in het mengsel: 50%

Figuur 16: Bloemenmengsel M1 (Cruydthoeck.nl)
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Figuur 17: Bloemenmengsel N1 (Cruydthoeck.nl)

Het mengsel voor de extensieve gazons bestaat uit de volgende combinatie4:

Bloemenmengsel M5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

+

Bellis perennis – Madeliefje
Cardamine pratensis - Pinksterbloem
Crepis capillaris - Klein streepzaad
Erodium cicutarium - Gewone
reigersbek
Hypochaeris radicata - Gewoon
biggenkruid
Leontodon autumnalis - Vertakte
leeuwentand
Lotus corniculatus - Gewone
rolklaver
Medicago lupulina - Hopklaver
Plantago lanceolata - Smalle
weegbree
Prunella vulgaris - Gewone brunel
Ranunculus repens - Kruipende
boterbloem
Rumex acetosella - Schapenzuring
Trifolium dubium - Kleine klaver

Grasmengsel NGW2
•
•
•
•
•
•
•

Agrostis capillaris - Gewoon struisgras
Alopecurus pratensis - Grote vossenstaart
Anthoxanthum odoratum - Gewoon
reukgras
Briza media – Bevertjes
Cynosurus cristatus – Kamgras
Festuca ovina – Schapengras
Festuca rubra - Rood zwenkgras

Te bestellen bij Cruydthoeck.nl
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•
•

Trifolium pratense - Rode klaver
Trifolium repens - Witte klaver (cv)
Hoeveelheid:

Hoeveelheid:

200 gram / 100 m²

2,8 kg / 100 m²

Figuur 18: Bloemenmengsel M5 nectar onder het maaimes gecombineerd met
grassen (Cruydthoeck.nl)

Typische bijen voor die voorkomen op bloemrijke grasvelden zoals deze zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donke rimpelrug
Kruiskruidzandbij
Paardenbloembij
Donkere zomerzandbij
Bremzandbij
Kleine sachembij
Klokjesbij, verschillende soorten
Rode maskerbij
Groefbij, verschillende soorten
Zilveren fluitje
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Figuur 19: Zilveren fluitje

Figuur 20: Kleine sachembij

1.2.5.2 Beheereenheid straatboom
Bij de keuze van de bomen houden we rekening met ziektegevoeligheid, streekeigen soorten,
beeldkwaliteit en interessant voor bestuivers.
Volgende soorten zijn geschikt:
•
•
•
•
•

Haagbeuk
Zomereik
Zoete kers
Beuk
Zwarte els

Voor de straat op het bedrijventerrein kiezen we voor de soort Alnus x spaethii ’Spaeth’ (zwarte els) als
laanboom. Een zeer mooie en sterke variëteit van zwarte els, met de volgende eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grote windvastheid
Snel volwassen beeld
Bestand tegen zout
Bestand tegen verharding
Geen onderhoud van de kroon
Begeleidingssnoei tot juiste stamhoogte bereikt is
Weinig last van ziekten en plagen
Mooie bloeivorm
Mooie herfstkleur
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Figuur 21: Zomerbeeld Alnus spaethii (bron:
beterebomen.nl)

1.2.5.3 Beheereenheid: Landschappelijke buffer
Hier kiezen we voor zomereik. Zomereik is een zeer mooie solitaire boom en tevens de waard- en
nectarplan van de Eikenpage. Enkele voordelen:
•
•
•
•
•

Grote windvastheid
Sterk vertakkende mooie karakterboom
Zeer lang levende boom
Trage groeier
Waard- en nectarplan Eikenpage
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Figuur 22: Zomereik met zijn karakteristieke sterke vertakkende takken (foto: Jeroen Philippona).

1.2.5.4 Beheereenheid struweel
De struwelen worden aangeplant als groenbuffers (zie bijlage 5.7). Ze worden voorzien met lagere
struiken en hoogstambomen. Als hoogstamboom kiezen we zomereik.
Om het potentieel te verbeteren voor de bijen is het belangrijk dat er voldoende bloemrijke struiken en
bomen aanwezig zijn. Interessante soorten voor bijen zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•

Sporkehout
Hondsroos
Sleedoorn
Hazelaar
Wilde lijsterbes
Boswilg, Grauwe wilg, Geoorde wilg

We kiezen niet één soort, maar gaan voor een gemengd struweel met bovenstaande soorten. Zomereik
en Sporkehout zijn een nectarplanten van de Eikenpage. Zomereik is ook de waardplant van de rupsen
van de Eikenpage.
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Als ondergroei voor de struweel adviseren we om het extensieve hooilandmengsel M1 (zoals
beschreven in hoofdstuk 2.2.2.1) te nemen met toevoeging van Koninginnekruid. Koninginnekruid is
een soort die in de regio o.a. ook voorkomt in de Liedekerkse bossen en is een nectarplan van de
Eikenpage.
Typische bijen voor die voorkomen in struwelen
zoals deze zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kruiskruidzandbij
Sporkehoutzandbij
Bremzandbij
Klokjesbij, verschillende soorten
Gestippelde maskerbij, weidemaskerbij
Groefbij, verschillende soorten
Lapse behangersbij
Tuinbladsnijder
Kauwende metselbij

Figuur 23: Sporkehoutzandbij

Figuur 24: Kauwende metselbij

1.2.5.5 Beheereenheid buffergrachten
De buffergrachten zijn natuurlijke of half-natuurlijke grachten en worden aangelegd volgens wadi
systeem. De locaties en doorsnedes van de verschillende buffergrachten zitten in bijlage 5.3.
Karakteristieke bijenplanten die aan de oever groeien van poelen, grachten en wadi’s zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Moerasrolklaver, Vogelwikke
Kale jonker, Wilde bertram, Late guldenroede
Moerasandoorn, Watermunt, Wolfspoot
Grote kattestaart
Harig wilgenroosje
Gewone engelwortel, Waterscheerling
Moerasspirea, Braam
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•
•
•

Grote wederik, Penningkruid
Gewone smeerwortel
Gele lis

Uiteraard zal de samenstelling sterk afhankelijk zijn van de vochtigheidsgraad van de buffergracht.
Indien de buffergracht meestal droog staat zullen andere planten voorkomen dan wanneer er meestal
water in de gracht aanwezig is.
De vegetatie kan spontaan ontwikkeld worden of er kan ook aangeplant worden. Spontane ontwikkeling
duurt meestal te lang om een mooi resultaat te hebben. Daarom adviseren we hier om interessante
soorten aan te planten zoals Gele lis, Grote kattestaart, Grote wederik, Grote engelwortel en
Penningkruid. Deze zijn te kopen bij vaste plantenkwekers zoals Jan Spruyt (vasteplant.be) en Guido Van
de Steen (Guidovandesteen.be).

Figuur 25: Gewone smeerwortel

Figuur 26: Gele lis

De oevervegetatie is interessant voor de volgende bestuivers:
•
•
•
•
•
•
•
•

Roodrandzandbij
Andoornbij
Zompmaskerbij
Rietmaskerbij
Gewone Slobkousbij
Bruine slobkousbij
Distelhangersbij
Kattenstaartdikpoot
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Figuur 27: Gewone slobkousbij

Figuur 28: Kattestaartdikpoot

1.3 Beheermaatregelen
1.3.1 Beheereenheid: Extensief gazon
Beheereenheid extensief gazon
Inrichtingsbeheer

Voorbereiding:
•
•

Inzaaien op kale, onkruidvrije en goed doorwortelbare bodem.
Verwijderen van bestaande vegetatie, wortelonkruiden verwijderen,
indien nodig verdichte bodem doorbreken via grondbewerking, vals
zaaibed aanleggen, bodem laten rusten (min 4 weken), bodem
oppervlakkig bewerken en zaaiklaar leggen met cultivator met kruimelrol

Zaadmengsel:
Op 100 kg mengsel:
•
•

6,67 kg bloemenmengsel M5
93,33 kg graszaadmengsel NGW2

Zaaien:
•

Eindbeheer

Zaaien aan 3 kg / 100 m²

Jaarlijks circa 7 keer per jaar maaien in het groeiseizoen. De eerste maaibeurt ten
vroegste op 1 mei en daarna om de 4 à 6 weken maaien tot het einde van het
groeiseizoen.

Groenbeheerplan Doorn Noord

35

1.3.2 Beheereenheid: Hooiland
Beheereenheid hooiland
Inrichtingsbeheer

Voorbereiding:
•
•

Inzaaien op kale, onkruidvrije en goed doorwortelbare bodem.
Verwijderen van bestaande vegetatie, wortelonkruiden verwijderen,
indien nodig verdichte bodem doorbreken via grondbewerking, vals
zaaibed aanleggen, bodem laten rusten (min 4 weken), bodem
oppervlakkig bewerken en zaaiklaar leggen met cultivator met
kruimelrol

Zaadmengsel:
Op 10 kg mengsel:
•
•

5 kg bloemenmengsel M1
5 kg bloemenmengsel N2

Zaaien:
•
•
•

100 à 200 g / 100 m²
Oppervlakte: 18.000 m²
18 à 36 kg nodig voor totale oppervlakte

Alle stroken hooiland worden gezaaid met het mengsel zoals hierboven
beschreven.
Noordkant groenbuffer:
Het hooiland aan de noordkant wordt aangelegd met een gebogen lijn (zie
kaart bijlage 5.4 en 5.6) tegen de rand van het struweel. We adviseren om
eerst het struweel aan te planten en daarna tot aan het struweel het hooiland
in te zaaien.
Zuidkant groenbuffer:
Het hooiland aan de zuidkant wordt aangelegd met een rechte lijn tegen de
rand van het struweel. We adviseren om eerst het struweel aan te planten en
daarna tot aan het struweel het hooiland in te zaaien.
Ontwikkelingsbeheer Eerste jaar:
handmatig ongewenste wortelonkruiden verwijderen tot de beplanting goed
ontwikkeld is.
Eerste 5 jaar:
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Het hooilandbeheer bestaat de eerste 5 jaar uit minimaal 3 maaibeurten
waarbij de eerste maaibeurt ten vroegste op 15 mei wordt uitgevoerd. Een
tweede maaibeurt volgt in vanaf 15 juli en een derde maaibeurt in de 1e helft
van oktober. Het gemaaide gras moet steeds worden afgevoerd.
Eindbeheer

Het eindbeheer bestaat uit 2 maaibeurten per jaar waarbij de eerste
maaibeurt in de 2e helft van juni en de tweede maaibeurt in de 2e helft van
september wordt uitgevoerd. Het gemaaide gras moet steeds worden
afgevoerd.

1.3.3 Beheereenheid: Straatboom
Voor de opvolging en beheer van de bomen adviseren we om samen te werken met een gecertificeerde
boomverzorgers5.
Beheereenheid straatboom
Inrichtingsbeheer

Standplaatsvoorbereiding:
Voor tot planten kan overgegaan worden, moet de toekomstige standplaats,
die veel groter is dan de plantput, volledig voorbereid zijn op het ontvangen
en laten groeien van de boom die er zal komen.
Plantput:
•
•
•
•
•
•
•

•

De bodem moet voldoende luchtig zijn. Er moet een ruime plantput
voorzien worden.
Het graven van de plantputten gebeurt best tijdens droge
weersomstandigheden.
De bodem naast de plantput moet ook voldoende luchtig zijn.
De plantput moet dubbel zo groot zijn als de kluit.
De wanden van de plantput moeten handmatig gebroken worden,
zeker indien de bodem zwaar en compact is.
De bodem van de plantput moet waterdoorlatend zijn en wordt ook
gespit om verdichting te voorkomen.
Na het doorspitten moet de bodem terug aangedrukt worden, maar
niet te stevig. Indien de bodem niet wordt aangedrukt dan bestaat de
kans dat de boom zal verzakken.
De boom wordt 5 à 10 cm te hoog geplant zodat hij na het zakken op
een goede diepte staat. De wortelhals moet boven het maaiveld
zitten.

5

Een zeer bekwame referentie voor de zorg van de bomen (aanplant, nazorg en snoei) is Bergen Boomverzorging
(www.bergenboomverzorging.be/) .
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Beluchting en drainage:
In bestrating adviseren we een beluchtingssysteem. Een beluchtingssysteem
bestaat uit verticale geperforeerde buizen die tot onder aan de wortelzone
komen. Om de diffusie van lucht vanuit de kokers naar de omliggende bodem
te verbeteren kunnen deze omgeven worden met een grover materiaal zoals
kiezel, geëxpandeerde kleikorrels of grof zand. De uiteinden van het
beluchtingssysteem die bovengronds komen kunnen afgedekt worden met
een geperforeerde of sterk poreuze tegel.
Planttijdstip:
•

•
•
•

Bomen met naakte wortel moeten geplant worden tijdens hun
winterrust (half november – begin april). Voor de meeste loofbomen
betekent dit nadat ze alle bladeren hebben verloren en voor ze
opnieuw uitlopen.
Bomen met kluit kunnen aangeplant worden vanaf half september tot
half mei.
Niet planten tijdens zeer natte periodes of een vorstperiode.
Globaal gezien is een najaarsaanplant gunstiger voor een boom.

Aanplanten:
•
•
•

•

•

Wortelhals moet boven het maaiveld zitten! Slechts enkele
centimeters te diep is nefast!
De boom met wortelhals 5 à 10 cm boven het maaiveld planten.
Naakte wortel:
o Indien nodig wegsnoeien van kapotte of slecht georiënteerde
wortels bij naakte wortel.
o Op en neer schudden van boom bij vullen van de plantput.
o Bij moeilijkere omstandigheden: pralineren van de wortels
door onder te dompelen in mengsel met klei en water.
o Aandrukken plantgat na aanplant, maar niet te hard.
Kluitbomen:
o Na plaatsen boom plantput tot 1/3e kluithoogte opvullen.
o Openleggen van draadkorf en eventueel verwijderen (indien
synthetisch materiaal)
o Laag per laag aandrukken
o Onmiddellijk na planten water geven
o Draaiwortels moeten doorgesneden worden
Opvullen van de plantput:
o Met opvulgrond die zo weinig mogelijk verschilt met
plaatselijke grond.

Vastleggen van de boom
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•

•

Gebruik geschilde boompalen (kniepalen), het deel boven de grond is
1/3 van de totale lengte. De palen hebben een totale lengte van 180
cm. Gebruik er 1, 2 of 3 per boom afhankelijk van de boommaat en
type (naakte wortel of kluit).
Gebruik een kokosboomband om aan te binden.

Nazorg eerste jaar
Watergift:
•

•
•

Geef de bomen (zeker in droge periodes) gedurende zeker het eerste
jaar (eventueel ook het 2e jaar) na aanplant zeer regelmatig water, 50100 l water voor bomen met maat 10/12 per watergift. Stelregel is dat
de bodem op een cm of 10 onder het maaiveld altijd min of meer
moet vochtig zijn.
Een gietrand kan hierbij helpen
Indien geen gietrand mogelijk kan een watergiftsysteem geïnstalleerd
worden

Boomspiegel vrijhouden van onkruidgroei, voorzien van schors of beplanten
met vaste planten.
•
•

Ontwikkelingsbeheer

•

Eindbeheer

Verwijderen van de kniepalen en boomband na 3 jaar.
Indien nodig wegnemen van takresten van uitgebroken of afgestorven
takken.
Begeleidingssnoei om een takvrije stamlengte te krijgen:
o Na 2 à 3 jaar kan de eerste begeleidingssnoei starten, vanaf de
normale hergroei van de bomen.
o Snoeitijdstip: zomer
o Voor auto’s en vrachtwagens is een takvrije stamlengte van
circa 6 m vereist.

nvt

1.3.4 Beheereenheid: Landschappelijke buffer
Voor de opvolging en beheer van de bomen adviseren we om samen te werken met een gecertificeerde
boomverzorgers6.
Beheereenheid landschappelijke buffer
Inrichtingsbeheer

6

Standplaatsvoorbereiding:

Een zeer bekwame referentie is Bergen Boomverzorging.
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Voor tot planten kan overgegaan worden, moet de toekomstige standplaats,
die veel groter is dan de plantput, volledig voorbereid zijn op het ontvangen
en laten groeien van de boom die er zal komen.
Plantput:
•
•
•
•
•
•
•

•

De bodem moet voldoende luchtig zijn. Er moet een ruime plantput
voorzien worden.
Het graven van de plantputten gebeurt best tijdens droge
weersomstandigheden.
De bodem naast de plantput moet ook voldoende luchtig zijn.
De plantput moet dubbel zo groot zijn als de kluit.
De wanden van de plantput moeten handmatig gebroken worden,
zeker indien de bodem zwaar en compact is.
De bodem van de plantput moet waterdoorlatend zijn en wordt ook
gespit om verdichting te voorkomen.
Na het doorspitten moet de bodem terug aangedrukt worden, maar
niet te stevig. Indien de bodem niet wordt aangedrukt dan bestaat de
kans dat de boom zal verzakken.
De boom wordt 5 à 10 cm te hoog geplant zodat hij na het zakken op
een goede diepte staat. De wortelhals moet boven het maaiveld
zitten.

Beluchting en drainage:
Plaatselijk kan de bodem verdicht zijn, op die plaatsen adviseren we een
beluchtingssysteem. Een beluchtingssysteem bestaat uit verticale
geperforeerde buizen die tot onder aan de wortelzone komen. Om de diffusie
van lucht vanuit de kokers naar de omliggende bodem te verbeteren kunnen
deze omgeven worden met een grover materiaal zoals kiezel, geëxpandeerde
kleikorrels of grof zand. De uiteinden van het beluchtingssysteem die
bovengronds komen kunnen afgedekt worden met een geperforeerde of sterk
poreuze tegel.
Planttijdstip:
•
•
•
•

Bomen met naakte wortel moeten geplant worden tijdens hun
winterrust (half november – begin april).
Bomen met kluit kunnen aangeplant worden vanaf half september tot
half mei.
Niet planten tijdens zeer natte periodes of een vorstperiode.
Globaal gezien is een najaarsaanplant gunstiger voor de boom.

Aanplanten:

Groenbeheerplan Doorn Noord

40

•
•
•

•

•

Wortelhals moet boven het maaiveld zitten! Slechts enkele
centimeters te diep is nefast!
De boom met wortelhals 5 à 10 cm boven het maaiveld planten.
Naakte wortel:
o Indien nodig wegsnoeien van kapotte of slecht georiënteerde
wortels bij naakte wortel.
o Op en neer schudden van boom bij vullen van de plantput.
o Aandrukken plantgat na aanplant, maar niet te hard.
Kluitbomen:
o Na plaatsen boom plantput tot 1/3e kluithoogte opvullen.
o Openleggen van draadkorf en eventueel verwijderen (indien
synthetisch materiaal)
o Laag per laag aandrukken
o Onmiddellijk na planten water geven
o Draaiwortels moeten doorgesneden worden
Opvullen van de plantput:
o Met opvulgrond die zo weinig mogelijk verschilt met
plaatselijke grond.

Vastleggen van de boom
•

•

Gebruik geschilde boompalen (kniepalen), het deel boven de grond is
1/3 van de totale lengte. De palen hebben een totale lengte van 180
cm. Gebruik er 1, 2 of 3 per boom afhankelijk van de boommaat en
type (naakte wortel of kluit).
Gebruik een kokosboomband om aan te binden.

Nazorg eerste jaar
Watergift:
•

•

Geef de bomen (zeker in droge periodes) gedurende zeker het eerste
jaar na aanplant zeer regelmatig water, 50-100 l water voor bomen
met maat 10/12 per watergift. Stelregel is dat de bodem op een cm of
10 onder het maaiveld altijd min of meer moet vochtig zijn.
Een gietrand kan hierbij helpen

Boomspiegel vrijhouden van onkruidgroei of voorzien van schors of mulch.
Ontwikkelingsbeheer

•
•
•

Verwijderen van de kniepalen en boomband na 3 jaar.
Indien nodig wegnemen van takresten van uitgebroken of afgestorven
takken.
Begeleidingssnoei om een gezonde solitairen boom te krijgen:
o Na 4 à 5 jaar kan de eerste begeleidingssnoei starten, vanaf de
normale hergroei.
o Snoeitijdstip: zomer
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Eindbeheer

nvt

1.3.5 Beheereenheid: Struweel
Beheereenheid struweel
Inrichtingsbeheer

Noordkant groenbuffer:
In de noordelijk groenbufferzone wordt een struweel aangeplant met
streekeigen struikgewas (Hondsroos, Sleedoorn, Hazelaar, Wilde lijsterbes,
Boswilg, Grauwe wilg, Geoorde wilg, Sporkehout) in een nauw plantverband
van maximaal 1,5 m op 1,5 m (november-maart). De rand van de struweel is
golvend en wordt aangeplant zoals voorzien op de kaart (zie bijlage 5.4 en
5.7).
In de noordelijke groenbuffer worden tevens Zomereiken aangeplant die
doorgroeien als hoogstamboom (locatie bomen zie bijlage 5.4) en als
onderdeel van de ‘Landschappelijke buffer’.
Zuidkant groenbuffer:
In het hooiland wordt een strook van 26 m breed aangeplant over de
volledige lengte met streekeigen struikgewas struikgewas (Hondsroos,
Sleedoorn, Hazelaar, Wilde lijsterbes, Boswilg, Grauwe wilg, Geoorde wilg,
Sporkehout) in een nauw plantverband van maximaal 1,5 m op 1,5 m
(november-maart).

Ontwikkelingsbeheer Aangeplante struiken die afsterven worden vervangen door de bestgroeiende
soort die in het struweel aanwezig is.
Eindbeheer

Maximaal om de 5 jaar worden de struwelen geschoren met bijv. een
klepelmaaier.

Groenbeheerplan Doorn Noord

42

1.3.6 Beheereenheid: Buffergracht
Beheereenheid buffergracht
Inrichtingsbeheer

De buffergrachten worden aangelegd zoals voorzien in het technisch
uitvoeringsplan van Infraplan.
Afhankelijk van de locatie wordt tot en met de rand van de buffergrachten het
extensief gazon of het hooiland gezaaid.
De natuurlijke randen worden nadien extra voorzien met oeverbeplanting zoals
o.a. Gele lis, Grote kattestaart, Grote wederik, Grote engelwortel en
Penningkruid. Deze zijn te kopen bij vaste plantenkwekers zoals Jan Spruyt
(vasteplant.be) en Guido Van de Steen (Guidovandesteen.be). Of om kosten te
besparen kan men kiezen om de oeverbeplanting spontaan te laten ontwikkelen.
Vanaf het eerste jaar worden de oevers 1 x per jaar gemaaid, de beste periode
hiervoor is de augustus-september. Indien nodig kan geopteerd worden om 2 x
jaar te maaien, de 1e keer in juli en de 2e keer in november.

Eindbeheer

Maaien van de oevers 1 x per jaar, de beste periode hiervoor is de augustusseptember. Indien gewenst kan geopteerd worden om 1 x om de 2 jaar te maaien
(vb. aan de buitenzijde van het bedrijventerrein).
Ruimen van de grachten kan om de 5 à 8 jaar afhankelijk van de noodzaak.
Gebruik aangepast materiaal om geen schade te doen aan de bodem en de
graszode.
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1.3.8 Extra maatregelen: Tijdelijke natuur
Braakliggende stukken grond kunnen tijdelijk een bestemming krijgen als natuur. Via de vergunning
‘Tijdelijke natuur’ kunnen deze terreinen kansen bieden voor de biodiversiteit met behoud van
maximale rechtszekerheid.
De te nemen stappen bij een traject ‘Tijdelijke natuur’:
1. Inventarisatie actuele natuurwaarden (nulmeting)
Het betrokken terrein wordt geïnventariseerd zodat de aanwezige plant- en diersoorten in beeld
worden gebracht. Daarnaast wordt een gedetailleerde vegetatiekartering opgesteld. Met deze
nulmeting wordt vastgesteld welke eventuele natuurwaarden er aanwezig zijn voor de inrichting van de
tijdelijke natuur. Enkel voor deze natuurwaarden kan door de overheid compenserende maatregelen
worden opgelegd wanneer het terrein zijn definitieve inrichting krijgt.
2. Verkenning potentiële natuurwaarden
In deze fase wordt divers kaartmateriaal onderzocht zoals de bodemkaart, de potentieel natuurlijke
vegetatie, de biologische waarderingskaart, enz. Eveneens wordt bekeken welke (beschermde) soorten
er nu reeds voorkomen in de nabije omgeving van het betrokken terrein. Op basis van deze gegevens
wordt samen met de terreineigenaar bekeken voor welke natuurwaarden het gewenst is dat deze zich
kunnen ontwikkelen.
3. Opmaak beperkt natuurbeheerplan
Dit beheerplan wordt geschreven op maat van de terreinbeheerder. In detail wordt uitgeschreven welke
inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn op welke manier het regulier beheer van het terrein kan
worden uitgevoerd. Daarnaast wordt ook beschreven hoe het opruimen van de natuur moet worden
aangepakt.
4. Aanvraag afwijking/vergunning tijdelijke natuur
De vergunning wordt aangevraagd bij het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. De
aanvraag omvat de nulmeting, de beschrijving van de te verwachten natuurwaarden en op welke manier
de natuur zal worden opgeruimd. Ook moet worden opgelijst voor welke beschermde soorten en
vegetaties de afwijking specifiek wordt aangevraagd.
5. Uitvoeren inrichtingsmaatregelen
Soms kan het noodzakelijk zijn om bepaalde inrichtingsmaatregelen te nemen om de natuur zich op een
gewenste manier te laten ontwikkelen zoals het graven van een amfibieënpoel of het verwijderen van
ongewenste beplanting.
6. Uitvoeren beheermaatregelen
Om een bepaalde vorm van natuur te laten ontwikkelen is het nemen van bepaalde beheermaatregelen
vaak noodzakelijk. Voorbeelden zijn het jaarlijks maaien van grasland, het snoeien van een houtkant of
het periodiek ruimen van een gracht.
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7. Inventarisatie aanwezige natuurwaarden voor opruiming
Voor het terrein zijn definitieve bestemming krijgt en de natuur wordt opgeruimd, wordt in een
terreininventarisatie onderzocht welke beschermde soorten voorkomen op het terrein en welke
mitigerende maatregelen moeten worden genomen bij het verwijderen van de aanwezige
natuurwaarden.
8. Opruimen aanwezige natuur
Het verwijderen van de natuur wordt georganiseerd in functie van het realiseren van de uiteindelijke
bestemming en van de aanwezige soorten. Indien noodzakelijk worden mitigerende maatregelen
genomen zoals het vangen en verplaatsen van amfibieën naar een geschikt permanent biotoop in de
nabije omgeving.

1.3.9 Extra maatregelen: Faunavoorzieningen
Enkele interessante faunavoorzieningen:
1.3.9.1 Nestkasten voor vogels
Voor mezen, kerkuilen, vleermuizen, …
Belangrijk bij aankoop en installatie van nestkasten is het gebruik van veilig materiaal7.

Figuur 29: Nestkast voor kerkuil

7

Voor veilige en duurzame constructie kan men best contact opnemen met Boom² vzw of via Corridor bestellen.
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Figuur 30: Slechtvalkenkast op het VAC in Gent.

Figuur 31: Met een webcam kunnen de babyvalkjes in het oog
gehouden worden.

1.3.9.2 Insectenhotels
Naast nestkasten kunnen ook insectenhotels geplaatst worden op diverse locaties doorheen het
bedrijventerrein. Een insectenhotel is mooi om te zien en biedt onderdak aan verschillende soorten
insecten zoals vlinders, bijen, lieveheersbeestjes.
Insectenhotels zijn ook nuttig om als organisatie te communiceren over het duurzame beheer. Via een
insectenhotel en een infobordje kan op eenvoudige wijze het verhaal verteld worden van het duurzame
beheer van het groen op en rond het bedrijventerrein. Natuurpunt maakt insectenhotels voor bedrijven
met het logo en naam van het bedrijf.

Figuur 32: Insectenhotels door Natuurpunt met logo (bron: natuurpunt.be)
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1.3.9.3 Vleermuisvriendelijke verlichting
In plaats van traditionele verlichten kan gekozen worden voor vleermuisvriendelijke verlichting.
Nachtelijk kunstlicht verstoort vleermuizen sterk, behalve als het rood is. Het verlies van leefgebied voor
de zeldzamere, lichtschuwe soorten kan daardoor met deze lichtkleur waarschijnlijk verminderd of
voorkomen worden.
De Batlampen zijn amberkleurig kunnen besteld worden bij Philips Lighting (type ClearField8). Voor de
uitwerking van een verlichtingsproject kan men contact opnemen rechtstreeks met Philips Lighting
(Philips Lighting Project Management Services9) of met Avalite10. Avalite is gespecialiseerd in
vleermuisvriendelijke verlichting, ze ontwerpen, adviseren en verkopen professionele lichtoplossingen.

Figuur 33: Amberkleurige lampen van Philips

Figuur 34: Amberkleurige lampen verstoren de vleermuizen veel
minder dan traditionele lampen.

8

http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/Netherlands/ODLI20150620_001-UPD-nl_NLClearField_ClearSky.pdf
9
http://www.lighting.philips.be/services/project-management
10
https://avalite.nl/producten/vleermuisvriendelijke-verlichting/
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1.4 Opvolging & monitoring
Meten is weten!
Om de natuur- en beeldkwaliteit op te volgen adviseren we om op regelmatige basis opvolging te doen
van het beheer.

1.4.1 Opvolgen van de beeldkwaliteit
Gedurende het beheer en in het bijzonder in de eerste 2 jaar na aanplant zal het belangrijk zijn om op
regelmatige tijdstippen het beheer op te volgen om te zien of het beheer voldoet aan de kwaliteitseisen.
Om dit te borgen adviseren we om zeker maandelijks of maximaal om de 6 weken in het groeiseizoen de
verantwoordelijke een ronde te laten doen om te zien of het beheer voldoet aan de verwachtingen.
Indien nodig wordt het beheer bijgestuurd11.

1.4.2 Opvolgen van de natuurwaarden
Het opvolgen van de natuurwaarden kan aan de hand van de monitoring van de Eikenpage. Jaarlijks of
tweejaarlijks12 wordt een telling uitgevoerd van de Eikenpage. Via telling wordt de vooruitgang of
achteruitgang van de soort opgevolgd. Indien nodig kan het beheer worden bijgestuurd.
Naast de monitoring van de Eikenpage kan ook het maaibeheer worden opgevolgd. Het doel hier is
tweeledig.
•
•

Ten eerste trachten we zoveel mogelijk soorten te krijgen in de grasvelden. Meer soorten
betekent meer bloei en meer biodiversiteit.
Een tweede reden om het maaibeheer op te volgen is om het verschralend beheer te
optimaliseren.

Voorbeeld:
Het hooiland zal, afhankelijk van de voedingstoestand, de eerste jaren 3 keer per jaar moeten gemaaid
worden. Later kan geëvolueerd worden naar 2 keer of zelfs op termijn 1 keer per jaar maaien. om dit te
bereiken moet het beheer van de grasvelden gemonitord worden. We zullen om de 2 jaar de vegetatie
in detail opnemen. Afhankelijk van de vegetatie kan dan het maaitijdstip worden aangepast. Daardoor
worden bepaalde soorten, zoals ongewenste soorten, afgeremd in groei en andere soorten, zoals
gewenste soorten, gestimuleerd in groei.

11

De opdrachtgever kan ook Corridor aanstellen om op regelmatige tijdstippen een ronde te doen om het beheer op te
volgen en indien nodig bij te sturen.
12
In plaats van jaarlijks of tweejaarlijks kan ook een ruimere termijn gekozen worden.
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2 VISIENOTA PRIVATE DELEN
2.1 Structureel en flexibel groen
De bedrijfskavels worden opgedeeld in structureel groen en flexibelgroen. De voortuinstrook met de
parkings is structureel groen en de rest van de bedrijfskavel is flexibel groen.
Bij structureel groen is de beplanting (type, soorten, afmetingen, onderhoud) vastgelegd volgens
bepaalde richtlijnen en geeft een uniform beeld. De eigenaar van de kavel is verplicht om het groen in te
richten volgens deze richtlijnen.
Bij flexibel groen heeft de eigenaar zelf de keuze hoe hij het groen op zijn kavel inricht en beheert. Er
zijn echter wel enkele aanbevelingen naar keuze beplanting.

Figuur 35: Structureel groen binnen de rode afbakening, flexibel groen binnen de blauwe afbakening op de bedrijfskavel.
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2.2 Richtlijnen inrichting structureel groen in de parkeerstrips
Het groen in de parkeerstrips is structureel vastgelegd, alle parkeerstrips moeten op dezelfde uniforme
manier worden aangelegd met dezelfde materialen.

Figuur 36: De parkeerstrips worden op dezelfde uniforme manier aangelegd

Groenbeheerplan Doorn Noord

51

Figuur 37: Detaillering grondplan parkeerstrips (bron: Infraplan).

Het groen binnen de rode afbakening is verplicht in te richten volgens onderstaande richtlijnen:

2.2.1 Keuze beplanting
In de parkeerstrips worden hagen aangeplant langs de parkeervakken. We kiezen hier voor
Veldesdoorn, een streekeigen en standplaatsgeschikte soort met sierwaarde en meerwaarde voor de
biodiversiteit.

2.2.2 Aankoop plantmateriaal
Koop plantgoed met label ‘Plant van hier’. Dat zijn afstammelingen van bomen en struiken die zich na de
laatste ijstijd spontaan in onze gebieden gevestigd hebben. Kortom, Planten van Hier zijn bomen en
struiken die al zeer lang in onze gebieden vertoeven en dus zeer goed aangepast zijn aan de bodem en
de leefomstandigheden in onze streken.
Enkele kwekers die streekeigen en autochtoon13 plantgoed in België opkweken kan je hier vinden:
http://www.plantvanhier.be/gebruikers/gebruikerslijst

13

Autochtoon plantgoed zijn afstammelingen van bomen en struiken die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze
gebieden gevestigd hebben.
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2.2.3 Plantmaat en plantafstand
Plantmaat 80/100 wordt aangeplant op plantafstand 0,25 m of 4 stuks per lopende meter.

2.2.4 Groeiplaatsvoorbereiding
Opgelet voor verdichting! Indien de bodem sterk verdicht is moet deze worden losgemaakt. Verdichting
zorgt ervoor dat planten niet voldoende kunnen groeien of zelfs afsteven. Let ook op voor harde lagen in
de wortelzone. Bij hevige regenval kan water een tijdje blijven staan in de wortelzone, als gevolg zullen
bodemschimmels de wortels binnendringen. Het gevolg is uitval van planten. Jonge planten zijn hier
gevoelig aan.

Figuur 38: Door verdichte bodem kunnen de planten niet voldoende
groeien en sterven af (bron: Technisch vademecum heesters).

Onderstaande afbeelding toont een bodem met een verdichte laag op 30 cm diepte. Bij hevige regenval
blijft het water daar staan waardoor de wortels rotten en de planten vervolgens afsterven. Deze laag
moet doorbroken worden bij aanplant.
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Figuur 39: Verdichte laag op 30 cm zorgt voor waterstagnatie en afsterven van planten.

Indien de bodem een goede structuur heeft dan is het best dat de bodem zo weinig mogelijk bewerkt
wordt.
Je kan zien of de bodem een goede structuur heeft door de spade in de grond te steken en een putje te
maken tot een 50 cm diepte. Indien de bodem een kruimelige structuur heeft en je geraakt gemakkelijk
in de grond, dan is de bodem van goede kwaliteit. Een verdichte laag kan je ontdekken doordat je op
een bepaalde diepte moeilijker in de grond geraakt. Je ziet een verdichte laag ook aan de structuur en
de kleur van de bodem. Zie onderstaande figuur.
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Figuur 40: Goede structuur en verdichte structuur, geen harde lagen en harde lagen (bron: http://aow.kuleuven.be)
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2.2.5 Aanplant
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Aanplanten met blote wortel gebeurt van 1 november tot 15 maart. Hagen worden bijna altijd
met blote wortel aangeplant.
Maak plantputten met de spade, zorg ervoor dat de omstandigheden niet te nat zijn om
versmering van de plantputrand te voorkomen.
De diepte van de plantput moet net zo diep zijn als de langste lengte van de wortel en de
breedte minstens tweemaal de grootste diameter van het wortelstelsel.
Gebruik vruchtbare structuurrijke grond als vulaarde voor de plantputten. De aanvulgrond moet
ongeveer hetzelfde zijn als de omgevende grond.
Compost slechts gebruiken in lage hoeveelheden en het moet goed gerijpte compost zijn! indien
teveel gebruikt of niet volledig gerijpt zullen achteraf problemen ontstaan.
De planten mogen niet dieper geplant worden dan op de kwekerij. De wortelhals is op de
gesteltakken te vinden.
Maak eerst de plantputten en plant onmiddellijk daarna het plantgoed.
Spreid de wortels goed uit en schud de plant tijdens het vullen van het plantgat op en neer zodat
de fijne grond zich goed tussen de wortels kan verdelen en er geen holtes ontstaan. Druk de
grond met de hiel tussen de wortels laag na laag en zacht aan. Vul aan tot maaiveldhoogte.
Denk eraan om na het aanplanten de vulgrond water te geven, zelfs bij voorspeld regenweer. Zo
zullen de gronddeeltjes nog beter aansluiten op de wortels.
Breng een haagsteun aan om de planten te beschermen tegen wind en te helpen voorkomen dat
voorgangers door de aanplant lopen.

“In de uit te voeren haagbeplanting worden per rij van de haag, steunpalen voor bedrading aangebracht.
Aan de steunpalen worden voor het planten van de hagen aan één zijde van de palen op minimaal twee
hoogten leidraden bevestigd die gelijkmatig verdeeld worden over de hoogte van de haagsteun. De
plaats van de leidraad komt overeen met de plantlijn. Na het aanplanten van de haagplanten wordt aan
de andere zijde van de palen per hoogte een tweede leidraad bevestigd aan de palen. De leidraden
bestaan uit verzinkte staaldraad. De draden worden door middel van spanners aangetrokken. De afstand
tussen de spanners bedraagt maximaal 30 m. Per hoogte zijn de twee leidraden ten opzichte van elkaar
evenwijdig aangebracht op een zodanige wijze dat de haagplanten zich tussen de draden bevinden. Om
de draden meer te spannen worden per hoogte de twee draden, halverwege tussen de palen,
samengebonden met draad. Voor een strakker resultaat kan er ook met draden aan slechts een zijde van
de palen gewerkt worden. De planten worden dan aangeboden aan de draden.14”

14

Bron: Technisch vademecum heesters
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Figuur 41: Haagsteun bij een eenrijige haag (bron: Technisch vademecum heesters)

2.2.6 Nazorg
Gedurende de eerste 3 jaren na aanplant is de nodige nazorg nodig om de slagingskansen te verhogen.
Na 2 of 3 jaar kunnen de steunpalen en draad worden verwijderd.
De eerste jaren moet ook gecontroleerd worden op uitval en onkruidgroei. Door het verwijderen van
onkruiden in de wortelzone zal de concurrentiekracht van de planten versterken en zullen de planten
beter en sneller groeien.

2.2.7 Beheer
De hagen worden 2 x per jaar geschoren tot op een hoogte van 1,2 m.
Niet scheren bij warm weer, best op een bewolkte dag.
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2.3 Richtlijnen inrichting flexibel groen
In de overige zone van de bedrijfskavel is de eigenaar flexibel met de inrichting van het groen. Hieronder
volgen een aantal aanbevelingen bij de inrichting van het groen.

2.3.1 Ontwerp de bedrijfstuin pesticidenvrij & ecologisch
Het groen rond het bedrijf kan ontworpen worden door een tuinarchitect met ervaring in ecologische
tuinen.
Een ecologisch aangelegde tuin kan volgens verschillende stijlen aangelegd worden. Liever modern en
strak of liever landelijk, het kan allemaal. Meer info over ecologische tuinarchitecten kan bekomen
worden bij Corridor15.
Indien goed ontworpen kunnen vele kosten en frustraties bespaard worden. Voorbeeldje hieronder:

Figuur 42: Goed nadenken over ontwerp en onderhoud achteraf is de basis voor een duurzame bedrijfstuin. Bij een gemengde border
is 1 keer per jaar snoeien voldoende, grind moet meermaals gewied worden en een intensieve gazon wordt in principe 25 keer per jaar
gemaaid.

2.3.2 Laat een beheerplan opmaken
Nadat het ontwerp en de aanleg kan een beheerplan worden opgemaakt om het beheer van het groen
efficiënt te laten verlopen.
De voordelen van een beheerplan zijn:
• Het is een beleidsdocument
• De budgettering wordt hierin opgenomen en men weet ten alle tijden wat de kosten zullen zijn

15

Corridor contactgegevens via www.corridor.land of info@corridor.land
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•
•

In een beheerplan staat een werkplanning zodat zowel de eigenaar als de uitvoerder weet wat
te doen in welke periode.
De kwaliteit kan worden geoptimaliseerd via bijsturing

2.3.3 Gebruik streekeigen16 en standplaatsgeschikte soorten
Gebruik streekeigen en standplaatsgeschikte soorten uit de onderstaande lijst, deze soorten hebben
een gunstig effect op de biodiversiteit. Streekeigen soorten zijn inheems, maar typisch voor een
bepaalde streek. Deze soorten gedijen zeer goed op onze bodems en ons klimaat. Ze trekken bovendien
meer fauna aan, dus we krijgen meer biodiversiteit bij het gebruik van streekeigen soorten. En deze
soorten zijn vaak ook sterker en beter bestand tegen ziekten en plagen.
Bomen en struiken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alnus glutinosa - Zwarte els
Tilia platyphyllos - Zomerlinde
Quercus robur - Zomereik
Prunus avium - Zoete kers
Betula pubescens - Zachte berk
Tilia cordata – Winterlinde
Quercus petraea - Wintereik
Sorbus aucuparia - Wilde lijsterbes
Euonymus europaeus - Wilde kardinaalsmuts
Acer campestre - Veldesdoorn
Rhamus fragula - Sporkehout
Prunus spinosa - Sleedoorn
Salix alba - Schietwilg
Ulmus glabra - Ruwe iep
Betula pendula - Ruwe berk
Cornus sanguinea - Rode kornoelje
Populus tremula – Ratelpopulier
Salix fragilis - Kraakwilg
Ilex aquifolium - Hulst
Rosa canina - Hondsroos
Corylus avellana - Hazelaar
Carpinus betulus – Haagbeuk
Salix cinerea - Grauwe wilg
Ulmus minor - Gladde iep

16

Streekeigen: van nature voorkomend soort in een bepaalde streek. Inheemse: van nature voorkomend soort in een bepaald
gebied, zie https://www.ecopedia.be/encyclopedie/inheems
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•
•
•
•
•
•
•

Sambucus nigra – Gewone vlier
Fraxinus excelsior – Gewone es
Salix aurita – Geoorde wilg
Viburnum opulus - Gelderse roos
Prunus padus - Europese vogelkers
Salix caprea – Boswilg
Salix purpurea - Bittere wilg

Vaste planten, siergrassen en varens:
Gebruik bij voorkeur inheemse en standplaatsgeschikte soorten bij aanplant van vaste planten,
siergrassen en varens.
Bolgewassen:
Ook bolgewassen kunnen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Heel vroeg en laat op het jaar
bieden ze nectar aan insecten op het moment dat andere flora nog niet in bloei staat. Bij keuze van
bollen geef de voorkeur aan het gebruik van inheemse bloembollen.
De volgende soorten hebben een positief effect op de biodiversiteit, ze zijn inheems.
•
•
•
•
•

Allium ursinum - Daslook
Narcissus pseudonarcissus - Wilde narcis
Arum maculatum - Gevlekte aronskelk
Colchicum autumnale - Herfsttijloos
Hyacinthoides non-scripta – Boshyacint

Gebruik geen invasieve exoten!
Invasieve exoten zijn uitheemse planten, dus soorten die van nature hier niet voorkomen en die zich
explosief voortplant. Deze berokkenen schade aan de biodiversiteit, economie en/of volksgezondheid.
Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mahonia
Pontische rododendron
Canadese kornoelje
Hemelboom
Douglasspirea
Witte spirea
Waterpest
Vlakke dwergmispel
Japanse duizendknoop
Pimpelroos

Alle soorten zijn terug te vinden via ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-planten.
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2.3.4 Varieer met planten en materialen in structuur en varieer met planten in bloeitijd
Varieer met planten die verschillend zijn van structuur, hoogte en bloeitijd. Op die manier wordt de
biodiversiteit gestimuleerd. Daardoor worden verschillende types biotopen gecreëerd en is er voedsel
voor fauna doorheen het jaar.
Gebruik zo veel mogelijk planten die nectar en stuifmeel produceren voor insecten en bestuivers.
Varieer met deze planten in bloeitijd zodat zoveel mogelijk insecten doorheen het jaar voldoende
voedsel ter beschikking hebben. Meer insecten betekent ook meer vogels!

Figuur 43: Varieer met bloeitijden zodat bestuivers en andere insecten doorheen het hele jaar voldoende voedsel hebben (bron:
http://www.blijebijen.be)
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2.3.5 Gebruik levende afscheidingen
Neem geen beton of hout als afscheiding tussen de percelen, maar kies voor een ‘levende’ afscheiding
zoals een groene haag. Je kan kiezen om 1 soort te gebruiken, maar nog beter is een gemengde haag.
Goede soorten om als haag gecombineerd te gebruiken zijn:
•
•
•
•
•
•

Alnus glutinosa - Zwarte els
Acer campestre - Veldesdoorn
Prunus spinosa - Sleedoorn
Ilex aquifolium - Hulst
Corylus avellana - Hazelaar
Carpinus betulus – Haagbeuk

Figuur 44: Voorbeeld van een gemengde haag die minder intensief wordt beheerd.

2.3.6 Installatie van diverse nestkastjes voor vogels en vleermuizen
Veel vogels en vleermuizen hebben nood aan voldoende volwassen bomen (met holtes) om zich te
kunnen vestigen. Doordat het hier nog heel wat jaren zal duren vooraleer voldoende volwassen bomen
aanwezig zijn, is het nuttig om nestkastjes voor verschillende soorten vogels en vleermuizen te
installeren. Bij de keuze van nestkast hou rekening met de duurzaamheid van het materiaal en koop
zeker geen nestkasten die gedrenkt zijn in chemische houtbeschermers. Belangrijk bij aankoop en
installatie van nestkasten is het gebruik van veilig materiaal17.

17

Voor veilige en duurzame constructie kan men contact opnemen met Boom² vzw.
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Nestkasten voor gierzwaluwen
Gierzwaluwen broeden onder
dakpannen, in holten en spleten van
ontbrekende stenen, achter kapotte
roosters, … in hoge gebouwen in onze
steden en dorpen. De vogels zoeken hun
nestgelegenheid in ons land voornamelijk
in steden en dorpen en minder op het
platteland. Doordat oude huizen
gerenoveerd of gesloopt worden heeft de
gierzwaluw het moeilijk. We kunnen deze
vogel helpen door nestkasten te
Figuur 45: Opbouwnestkasten (bron: gierzwaluwbescherming.nl)
voorzien in de gebouwen. Deze
nestkasten kunnen het best op het noorden of oosten geplaatst worden, voldoende hoog van de grond
(minstens 3 meter). Ook in het zuiden of het westen kan, maar dan moet er voldoende schaduw zijn. De
aanvliegroute moet zo min mogelijk obstakels bevatten, dus geen hoge bomen vlak voor het nestkastje.
De vorm en de kleur moet in de lijn liggen met de omgeving, m.a.w. de kast moet zo min mogelijk
opvallen. Dan pas voelt de vogel zich veilig. We bevelen aan om per gebouw zeker een 6-tal nestkasten
te voorzien.
Men kan opbouw- of inbouwnestkasten of neststenen voorzien aan de gevel van het bedrijfspand.

Figuur 46: Inbouwnestkasten (bron: gierzwaluwbescherming.nl)

Nestkasten voor Gierzaluw kan men kopen via
www.gierzwaluwbescherming.nl/bescherming/nestkasten/ of
www.vivarapro.com/IB-GZ-02-Inbouwsteen-Gierzwaluw.

Groenbeheerplan Doorn Noord

63

2.3.7 Installatie van insectenhotels
Installeer in de buurt van bloeiende planten een insectenhotel. Hou rekening bij de aankoop of
installatie met duurzaamheid en de afwezigheid van giftige stoffen. Sommige houtrestjes worden
gedrenkt in chemische houtbeschermers. Dat is nadelig voor de insecten die zich willen vestigen.
Een insectenhotel kan ook gemaakt worden met het logo van het bedrijf en bijvoorbeeld in het zicht aan
de ingang geplaatst worden. Een goede manier om te communiceren naar bezoekers over het duurzaam
beleid binnen het bedrijf.
Insectenhotels kunnen zelf gemaakt worden of worden aangekocht en geïnstalleerd via een organisatie
zoals Natuurpunt of Boom² vzw18.

Figuur 47: Insectenhotels door Natuurpunt met logo (bron: natuurpunt.be)

18

Voor een veilige en duurzame constructie kan men contact opnemen met Natuurpunt of Boom² vzw.
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Figuur 48: Drukkerij De Bie is trots op hun insectenhotel (bron: Green For Grey)

2.3.8 Groendaken en verticale begroeiing
Het groen rond de gebouwen wordt dankzij een extensief groendak uitgebreid en biedt extra
nestgelegenheid en voedsel voor zowel vogels als insecten. Bij ontwerp gebruik inheemse soorten die
nectar of stuifmeel leveren. Een groendak kan extra water bufferen en zorgt voor extra isolatie. De
keuze van planten is terug bij voorkeur streekeigen en standplaatsgeschikt.
De aanleg van verticale begroeiing is nuttig om extra habitats te voorzien voor insecten en vogels. Hou
wel rekening bij ontwerp om een systeem te kiezen dat grondgebonden is, dus best met klimplanten
werken. Enkele gespecialiseerde bedrijven in groendaken zijn o.a.:
•
•

BAKEN, systeem De Boer- info@baken.land - www.baken.land (regio Antwerpen)
Outerior Concepts, systeem Ibic - info@outerior.be - www.outerior.be (regio Oost- en WestVlaanderen)

2.3.9 Gebruik van vleermuisvriendelijke buitenverlichting
In plaats van traditionele verlichten kan gekozen worden voor vleermuisvriendelijke verlichting.
Nachtelijk kunstlicht verstoort vleermuizen sterk, behalve als het rood is. Het verlies van leefgebied voor
de zeldzamere, lichtschuwe soorten kan daardoor met deze lichtkleur waarschijnlijk verminderd of
voorkomen worden.
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De Batlampen zijn amberkleurig kunnen besteld worden bij Philips Lighting (type ClearField19). Voor de
uitwerking van een verlichtingsproject kan men contact opnemen rechtstreeks met Philips Lighting
(Philips Lighting Project Management Services20) of met Avalite21. Avalite is gespecialiseerd in
vleermuisvriendelijke verlichting, ze ontwerpen, adviseren en verkopen professionele lichtoplossingen.

Figuur 49: Amberkleurige lampen van Philips (

Figuur 50: Amberkleurige lampen verstoren de vleermuizen veel
minder dan traditionele lampen.

2.3.10 Verstandig omgaan met water
Kies planten die tegen droogte kunnen, ook op de groendaken wordt best gekozen voor planten die
tegen droogte kunnen. Bij watergift, gebruik enkel opgevangen hemelwater. Bij aanleg van groendak,
gebruik natuurlijke hulpstoffen die water vasthouden zoals bentoniet. Bij aanleg van de intensieve
bakken (kruiden, bloemen, groenten) op de niveaus, gebruik hulpstoffen zoals bentoniet die het water
vast houden.

2.3.11 Verhard functioneel en zo weinig mogelijk
Vlaanderen is sterk verhard en afgedicht. Water kan niet meer infiltreren en zorgt voor wateroverlast.
Verhardingen die weinig gebruikt worden begroeien snel met onkruiden. Bepaalde moeilijk te
onderhouden plekken zijn daarentegen makkelijker te onderhouden wanneer ze verhard worden met
een gesloten verharding. Hou rekening bij ontwerp met:
•
•
•

Ga na of er verharding nodig is.
Ga na of de voorzien verharding niet te groot is.
Ga na of de verhardingssoort geschikt is.

19

http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/Netherlands/ODLI20150620_001-UPD-nl_NLClearField_ClearSky.pdf
20
http://www.lighting.philips.be/services/project-management
21
https://avalite.nl/producten/vleermuisvriendelijke-verlichting/
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•
•
•

Vervang waar nodig het teveel aan verharding door groen, zeker op plaatsen waar eigenlijk geen
verharding nodig is.
Indien mogelijk gebruik zoveel mogelijk open en waterdoorlatende verharding zoals grasdallen.
Op plaatsen waar wel veel (zwaarder) verkeer passeert kies dan op die plaatsen voor
gemakkelijk te onderhouden verharding zoals beton of asfalt.

Voorbeelden:
•
•
•

Versmal brede verhardingsstroken met onvoldoende betreding.
Vervang trottoir door groen.
Beplant overtollige stroken op parkeerterreinen of randen langs muren.
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Figuur 51: Voorbeelden van halfverhardingen met gras. Enkele leveranciers van de meer design grasdallen zijn Marlux en Ebema.

Figuur 52: Athlon heeft natuurlijk bedrijfsgroen. Het ecologisch groen past in de totale filosofie rond hun rol als bedrijf in de
maatschappij (bron: Green for Grey).

2.3.12 Ecologisch en extensief groenbeheer
Ecologisch en extensief groenbeheer draagt bij aan de natuurkwaliteit. Het uitgangspunt bij extensief
(en ecologisch) groenbeheer is: het scheppen van voorwaarden waaronder inheemse flora en fauna zich
kan vestigen en ontwikkelen. Bij het ontwerpen van het gewenste beeld laat de ontwerper zich leiden
door de mogelijkheden van de plek. Het doel is uiteindelijk zo min mogelijk ingrijpen, dus zo extensief
mogelijk te beheren, met behoud van gewenst beeld. Om op de ontwikkeling vooruit te lopen kunnen
bomen, struiken en andere planten worden aangeplant of gezaaid. Er wordt gekozen voor soorten die
van nature bij de lokale omstandigheden horen, dus streekeigen en standplaats geschikte soorten. De
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beheerder kan maatregelen nemen om de ontwikkeling in de richting van een gewenst beeld te sturen.
Naast het kiezen en aanplanten van soorten is er ook ruimte voor spontane ontwikkeling.
Groen dat ecologisch wordt ingericht kan best extensief worden beheerd. Bij extensief beheren grijpt
men zo weinig mogelijk in. Struiken die bloeien hebben meer te bieden naar biodiversiteit dan struiken
die telkens gesnoeid worden vooraleer ze in bloei staan. Een grasmat die extensief beheerd wordt heeft
meer te bieden naar biodiversiteit dan een gazon dat om de twee weken wordt gemaaid.
Dus laat zoveel mogelijk extensief beheer toe. Zowel de grasvelden als de struiken en andere
plantsoenen kunnen op een extensieve manier beheerd worden. Bij keuze van beplanting is het
belangrijk om soorten te kiezen die extensief kunnen onderhouden worden.
Extensief beheer concreet:
•
•
•
•

Hooiland slechts 2 à 3 x per jaar maaien, extensief gazons slechts 7 x per jaar maaien
Struiken de ruimte geven om te groeien
Geen of weinig vormsnoei
Bomen laten uitgroeien tot hun volwassen vorm. Geen soorten kiezen die op regelmatige basis
moeten gesnoeid worden, met uitzondering van jeugdsnoei of begeleidingssnoei en bij
probleemtakken. We adviseren om regelmatig een VTA22 te laten uitvoeren om gebreken en
mogelijke gevaren te ontdekken aan de boom.

2.3.13 Management en onderhoud
Gebruik geen schadelijke pesticiden23 om onkruiden, ziekten en plagen te bestrijden. Pesticiden zijn
schadelijk voor de gebruiker en voor het milieu. Alles start bij een goed ontwerp en aanleg waarbij
duurzame keuzes gemaakt worden om preventief te werk te gaan.
Enkele tips:
•
•

•

Leg geen grote vlaktes met grind of kiezels aan, bij weinig betreding zullen snel onkruiden
woekeren. Kiezels of gravé kunnen wel indien juist ontworpen en aangelegd.
Gebruik streekeigen planten en bijvoorbeeld zeker geen buxus. Vroeg of laat komen daar zeer
agressieve schimmels op voor, daarnaast wordt buxus sinds enkele jaren zwaar aangetast door
de buxusmot.
Indien onkruiden voorkomen, gebruik alternatieven zoals behandelen met hete lucht, heet
water, infraroodbrander, schoffelen, vegen, borstelen….

22

VTA = Visual Tree Assessment uitgevoerd door een specialist boomverzorger.
In uitzonderlijke gevallen voor specifieke problemen kunnen pesticiden wel beperkt toegepast worden. Gebruik
hierbij enkel selectieve middelen met een lage milieu impact en enkel plaatselijk toe te passen. Nooit toepassen in de
buurt van oppervlaktewater (min 6 m) of toepassen op verhardingen in de buurt van een afvoer of goot (min 6 m)!
23
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Figuur 53: Grote oppervlaktes met grind of kiezels met weinig verkeer, dat is vragen om onkruiden.

2.3.14 Doe mee met de Green Deal Bedrijven & Biodiversiteit
Door mee te doen met deze Green Deal (loopt van september 2018 – 2021) kan je verkennen hoe
investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor jouw bedrijf, de werknemers, de
klanten, de relatie met relevante stakeholders en het imago van het bedrijf.
Een bedrijf of organisatie kan zich via deze Green Deal promoten als toonaangevend bedrijf. De Green
Deal biedt de partners de kans om te experimenteren en te leren in een groot netwerk en geeft toegang
tot kennis, instrumenten en best practices. Verder zal het lerend netwerk interessante informatie
verschaffen over de financiële winsten die elk bedrijf kan boeken als het zijn beheer minder intensief
maakt. Ten slotte heeft de Green Deal ook impact op het welzijn van de werknemers. Inschrijven kan
via lne.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit24.

2.3.15 Aanstellen van een biodiversiteitskampioen
De biodiversiteitskampioen zorgt ervoor dat de activiteiten van de site een zo laag mogelijke impact
heeft op de lokale biodiversiteit. Deze persoon houdt rekening met de aanbevelingen van de ecoloog en
gaat na dat deze zo goed mogelijk worden opgevolgd. Ook controleert zorgt hij ervoor dat het beheer
van het landschap gebeurt op de manier beschreven in het beheerplan.

24

Meer info is te bekomen via www.corridor.land of info@corridor.land.
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Een biodiversiteitskampioen moet geen ecoloog zijn, maar wel een persoon met voldoende autoriteit
om de ambities waar te maken.

2.4 Wetgeving
2.4.1 Sproeistoffen
Sinds het voorjaar van 2013 gelden nieuwe regels over het gebruik van pesticiden op een aantal
specifieke terreinen.
Deze regels zijn er om:
•
•

het oppervlaktewater, grondwater en drinkwater te beschermen;
de volksgezondheid te beschermen.

Op sommige terreinen geldt een volledig verbod, op andere is een minimumgebruik toegelaten als
andere methoden niet volstaan.
Specifiek voor het bedrijventerrein Doorn Noord gelden volgende regels:
De algemene regel is dat sproeistoffen niet zijn toegelaten, in uitzonderlijke gevallen kunnen pesticiden
plaatselijk gebruikt worden. Uitzonderlijke gevallen zijn bijvoorbeeld voorkomen van invasieve exoten
(zoals Japanse duizendknoop) of voorkomen van plagen of onkruiden waarbij een gezondheidsrisico is
(zoals Eikenprocessierups). Geef hierbij ook de voorkeur aan alternatieve technieken. Voor de
bestrijding huur een professional in met de juiste opleidingen en licenties25.
Indien dan toch gekozen wordt voor pesticiden dan is de volgende wetgeving van toepassing:
1. In de buurt van water: Verbod op het gebruik van pesticiden op alle terreinen inclusief de
bermen op minder dan zes meter van het talud van het oppervlaktewater.

Figuur 54: In de buurt van water is gebruik van sproeistoffen verboden (bron: zonderisgezonder.be)

25

Meer info is te bekomen bij het Proefcentrum voor Sierteelt via info@pcsierteelt.be of +32 (0)9 353 94 94.
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2. Voor verharde terreinen: Heeft het verharde terrein een totale oppervlakte van meer dan 200
m²?
De verschillende verharde delen op 1 perceel worden opgeteld. Het is die totale oppervlakte die
groter moet zijn dan de 200 m² om onder de gebruiksbeperkingen te vallen. Is er op uw terrein
bijvoorbeeld een verharde parking van 150 m² en een verharding voor stockage van goederen
van 150 m² dan is er 300 m² verharding en valt u dus onder deze bepaling.
•
•

JA – Minimumgebruik.
NEEN – Aanbeveling om enkel amateurproducten te gebruiken.

3. Voor de rest van het terrein: Op terreinen van de particulier geldt een verbod op het gebruik
van glyfosaat door amateurgebruikers. Verder geldt er geen specifieke regulering rond het
gebruik van pesticiden. De aanbeveling is om eerst de probleemdieren en –planten te
voorkomen, ze dan alternatief te bestrijden en dan in uiterste nood chemisch te bestrijden. De
particulier gebruikt amateurproducten zonder glyfosaat.
Meer info is te bekomen via de website zonderisgezonder.be.

2.4.2 Natuurwetgeving26
Hieronder komen enkele veel voorkomende begrippen en onderwerpen voor met basisinfo over de
wetgeving van toepassing op de onderwerpen. Meer diepgaande info kan je bekomen bij de gemeente
Ninove27.
2.4.2.1 Kappen van bomen
Bomen zijn natuurelementen die door een verschillende wet- en regelgeving beschermd worden in
Vlaanderen. Het kappen van bomen kan verboden of vergunningsplichtig zijn.
Kappen van bomen is omgevingsvergunningsplichting. Er zijn echter een aantal vrijstellingen.
Vrijstellingen omgevingsvergunningsplicht kappen bomen buiten bos, een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor :
1. Het vellen van hoogstammige bomen, op voorwaarde dat aan al de volgende vereisten voldaan
is:
i) Ze maken geen deel uit van een bos
ii) Ze liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin of in een
industriegebied in de ruime zin, en niet in een woonparkgebied

26
27

Bron: www.natuurenbos.be
Stad Ninove contactgegevens: Centrumlaan 100, 9400 Ninove T 054 31 32 33, stadsbestuur@ninove.be
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

iii) Ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de
vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde
bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen
Het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille
van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van de burgemeester.
Het vellen van hoogstammige bomen, gelegen op terreinen waarvoor een door de bevoegde
overheid of bevoegde administratie(s) goedgekeurd beheersplan of beheersvisie bestaat op
basis van de milieu- en natuurwetgeving, als het vellen van de hoogstammige bomen als
activiteit in dat beheersplan of beheersvisie is opgenomen.
Het vellen van hoogstammige bomen die deel uitmaken van agroforestrysystemen28 waarvan de
aanmelding via de verzamelaanvraag en het aanplanten van de bomen is gedaan na 1 juni 2012.
Het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, door of op verzoek
van de leidingbeheerder:
i) In de beschermde of voorbehouden zone aan weerszijden van bestaande ondergrondse
vervoersinstallaties voor gas of vloeistof
ii) In de veiligheidsstrook van 25 meter aan weerszijden van bestaande bovengrondse
hoogspanningslijnen
iii) In de veiligheidsstrook van vijf meter aan weerszijden van bestaande ondergrondse
hoogspanningslijnen
Het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, door of op verzoek
van de spoorwegbeheerder, in toepassing van artikel 2 en 4 van de wet van 15 april 1843 op de
politie der spoorwegen, als aan een van volgende voorwaarden is voldaan:
i) De hoogstammige bomen zijn gelegen binnen een ruimte van twintig meter van de vrije rand
van de bestaande spoorweg.
ii) De hoogstammige bomen zijn hoger dan de afstand tussen de voet van de boom en de vrije
rand van de bestaande spoorweg.
Het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein,
mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting
gebeurt.

Wetgeving
De vrijstellingen van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen zijn te vinden in
het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen nodig is van 16 juli 2010.
Vanaf wanneer spreekt men van een boom?
De wet omschrijft niet wat een boom is. Voor het Agentschap voor Natuur en Bos is een boom elke
meerjarige plant is die minimaal 3 meter hoog kan worden en minstens één verhoute stam heeft.

28

Agroforestry (korte omschrijving): systemen voor grondgebruik waarbij de teelt van bomen wordt gecombineerd met
landbouw op dezelfde grond, toegepast op een perceel landbouwgrond.
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2.4.2.2 Bos
Opgelet met verbossing! Indien u een deel van uw terrein niet beheerd of bewust een bos aanplant, dan
moet u rekening houden met de natuurwetgeving indien u het bos wenst te kappen.
Wat is een bos?
Of een groep bomen als bos wordt gedefinieerd, wordt bepaald door de aanwezigheid van bomen of
struiken enerzijds en de aanwezigheid van een boseigen fauna en flora anderzijds. De ruimtelijke
bestemming speelt geen rol bij de bepaling of een vegetatie als bos wordt gedefinieerd.
Indien meer dan 50 % van de oppervlakte is bedekt met struiken, dan wordt er al gesproken over een
bos. Vanaf dan geldt de boscompensatiewetgeving bij vrijmaken van het terrein. Er is echter een
vrijstelling, indien de spontane verbossing jonger is dan 22 jaar, dan geldt deze compensatieplicht niet.

2.4.2.3 Zorgplicht
De zorgplicht bepaalt dat iedereen die iets wijzigt zodat er een effect is op de natuur alle maatregelen
moet nemen om schade te voorkomen, te beperken, of indien dat niet mogelijk is te herstellen.
De zorgplicht is een instrument dat het stand-still beginsel ondersteunt. Door iedereen zorg te laten
dragen voor de natuur, mag de totale natuurwaarde er niet op achteruit gaan.
Voor wie?
De zorgplicht is er voor iedereen die handelingen verricht of er de opdracht toe geeft waardoor schade
aan de natuur in de omgeving kan ontstaan. Het gaat dus om zowel natuurlijke personen en
privaatrechtelijke personen, als overheden.
Vermoed je dat de geplande activiteiten de omliggende natuur zullen beschadigen of vernietigen? Leg
dan alle mogelijke maatregelen op om schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. De manier
waarop de vergunningsverlenende overheid dit doet is via de natuurtoets.

2.4.2.4 Stand-still principe
Het Vlaamse natuurbeleid is gericht op de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van
de natuur.
Het stand-still principe is het uitgangspunt. Dit principe stelt dat de kwaliteit en de kwantiteit van de
natuur in Vlaanderen er niet op mag achteruit gaan.
Ondersteuning
Twee instrumenten ondersteunen dit beginsel:
•

Zorgplicht: iedereen moet zorg dragen voor de natuur, zodat er geen schade aan toegebracht
wordt. Dit principe voorkomt dat de natuurwaarde er op achteruit gaat.
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•

Ecologische compensatie: als schade onvermijdbaar is, dan moet zij worden gecompenseerd.

Natuurtoets
De natuurtoets komt voort uit dit beginsel. De vergunningsverlener gaat na of er door de geplande
werken schade zal zijn aan de natuur, en of deze voorkomen kan worden.
Maatregelen
Als vergunningverlener moet je maatregelen opnemen in de vergunning om het behoud van de
natuurwaarden te verzekeren.

2.4.2.5 Natuurtoets
Doel?
Geplande werken of activiteiten mogen geen vermijdbare schade aan de natuur veroorzaken. Het
integratiebeginsel verplicht de vergunningsverlener om de aanvraag te bekijken volgens de aanwezige
natuurwaarden:
•
•

Je gebruikt de natuurtoets om na te gaan of er schade zal zijn aan de natuur.
Je bekijkt welke maatregelen kunnen opgelegd worden om de schade te voorkomen, te
beperken of te herstellen.

Hoe werkt de natuurtoets?
De aanvrager moet een beschrijvende nota opstellen die hij samen met de aanvraag indient . Aan de
hand van deze nota, bijkomende informatie (biologische waarderingskaart,..) en eventueel een
plaatsbezoek maak je als vergunningsverlener een afweging. Dat is de natuurtoets.
De basisvoorwaarde van de natuurtoets is het stand-still principe, dat inhoudt dat de natuur in geen
geval achteruit mag gaan. De algemene zorgplicht en de ecologische compensatie ondersteunen dit
principe.
Volgens de zorgplicht moet iedereen zorg dragen voor de natuur zodat die geen onherstelbare schade
lijdt. Is er toch schade, dan moet de natuur volgens de ecologische compensatie hersteld worden.
Effecten
Nadat je de natuurtoets hebt gemaakt, kan het nodig zijn om maatregelen op te leggen die de
natuurwaarden behouden. Deze zijn dan een bindende voorwaarde voor het uitvoeren van de
vergunning.
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2.4.2.6 Broedperiode
De broedperiode loopt van 1 maart tot 1 augustus. Tijdens deze periode vermijd je de omgeving te
verstoren. Je kunt in de vergunning opnemen dat tijdens de broedperiode geen activiteiten mogen
plaatsvinden.
Voorbeelden
De volgende activiteiten kun je tijdens de broedperiode verbieden:
•
•
•
•

kraanwerken bij oevers
verwijderen van houtkanten
kappen van bomen
werken aan gebouwen die kolonies van zwaluwen herbergen

2.4.3 Tijdelijke natuur
Tijdelijke Natuur is permanente winst voor bedrijf, stad en natuur!
In afwachting van de uiteindelijke bestemming kan een eigenaar voor zijn braakliggend terrein een
vergunning ‘Tijdelijke Natuur’ aanvragen bij het Agentschap Natuur en Bos. Veel eigenaren zijn zich niet
bewust van het feit dat natuurontwikkeling op hun terrein gevolgen heeft voor exploitatie.
Opgelet voor spontane verbossing!
In bepaalde gevallen adviseren we om een vergunning Tijdelijke Natuur aan te vragen bij het
Agentschap Natuur en Bos voor nog te ontwikkelen zones.
We adviseren om alle braakliggende gronden ecologisch te beheren om zo te voorkomen dat er
spontaan bos ontwikkelt.
Als de gronden ecologisch beheerd worden, met een periodiek beheer aangepast aan de doelstelling,
dan wordt voorkomen dat er bos ontwikkeld.
De eigenaar heeft de maximale rechtszekerheid indien hij/zij een vergunning tijdelijke natuur aanvraagt.
Definitie Tijdelijke natuur:
‘Tijdelijke natuur’ houdt in dat, in afwachting van de uiteindelijke bestemmingsrealisatie van een terrein
(met uitzondering van de nabestemming), op dat terrein, dat bij de start van het project een bestemming
heeft waar natuur geen rol speelt, door een initiatiefnemer natuurontwikkeling tijdelijk wordt
uitgevoerd. Die tijdelijke natuurontwikkeling kan later weer weg genomen worden met een maximale
rechtszekerheid voor die initiatiefnemer.’
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Het inrichten en opruimen wordt als 1 handeling gezien.
Voordelen voor de natuur:
•

Tijdelijke natuur geeft een impuls aan pioniers- en vroege soorten.

•

Een tijdelijke stijging in aantallen kan zorgen voor een verduurzaming van een populatie.

•

Een tijdelijke natuurgebied is een extra “patch” in een metapopulatie en draagt bij aan de
overlevingskans van een soort.

De vergunning Tijdelijke Natuur zijn twee vergunningen in 1:
•

De afwijking rond tijdelijke natuur zorgt er voor dat toekomstige bouwplannen geen (kostbare)
vertraging meer oplopen.
U geeft op een aansprekende en tastbare manier invulling aan uw beleid op het vlak van
maatschappelijke verantwoord ondernemen.
Het is een mogelijkheid om uw relatie met de omwonenden van uw terrein te verbeteren, zeker
indien u uw Tijdelijke Natuurgebied openstelt voor het publiek.
U draagt met tijdelijke natuur bij aan het voortbestaan van (zeldzame en beschermde) plant en
diersoorten in Vlaanderen.
U mag de dieren en planten op uw grondgebied verwijderen, zodra de uitvoering van uw
plannen van start gaat.
U hoeft geen geld en tijd meer te investeren in het preventief weren van zeldzame en
beschermde flora en fauna.

•
•
•
•
•

Stappen aanvraag vergunning:
1

2

Inventarisati
e (nulmeting)

Verkenning
potentiële
natuurwaard
en

3

4

Opmaak
beheerplan

Aanvraag
afwijking
tijdelijke
natuur

5

6

Uitvoeren
maatregelen

Inventarisati
e voor
opruiming

7

Opruimen
aanwezige
natuur

Het wetgevend kader is na de lezen via natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/tijdelijkenatuur.
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3 COMMUNICATIE EN MARKETING
Doorheen het bedrijventerrein zullen op verschillende plaatsen infoborden en insectenhotels worden
voorzien om bezoekers te informeren over de duurzame en ecologische inrichting van het
bedrijventerrein.
Op een informatiebord kan de nodige info worden toegevoegd, maar ook een insectenhotel is een zeer
nuttig middel om als vereniging of organisatie te communiceren over het duurzame beleid. Enkele
voorbeelden in de afbeeldingen hieronder.

Figuur 55: Insectenhotels door Natuurpunt met logo van het bedrijf (bron: natuurpunt.be)

Figuur 56: Infobord en insectenhotel bij Philips Lighting Turnhout.
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Figuur 57: Insectenhotel bij Heineken in Zoeterwoude, een ecologische inrichting en beheer.

Figuur 58: Bordje met aanduiding biodivers wandelpad doorheen het ecologische terrein van Heineken.
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4 BIJLAGEN
4.1 Overzichtskaart
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4.2 Bescherming statuten onroerend erfgoed
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4.3 Buffergrachten: locaties en doorsnedes
4.3.1 Buffergracht A

Figuur 59: Locatie buffergracht A (bron: Infraplan)

Figuur 60: Doorsnede buffergracht A (bron: Infraplan)
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4.3.2 Buffergracht B

Figuur 61: Locatie buffergracht B (bron: Infraplan)

Groenbeheerplan Doorn Noord

83

Figuur 62: Doorsnede buffergracht B (bron: Infraplan)

4.3.3 Buffergracht C

Figuur 63: Locatie buffergracht C (bron: Infraplan)
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Figuur 64: Doorsnede buffergracht C (bron: Infraplan)
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4.3.4 Buffergracht D

Figuur 65: Locatie buffergracht D (bron: Infraplan)

Figuur 66: Doorsnede buffergracht D (bron: Infraplan)
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4.3.5 Buffergracht E

Figuur 67: Locatie buffergracht E (bron: Infraplan)

Figuur 68: Doorsnede buffergracht E (bron: Infraplan)
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4.4 Overzichtskaart met alle beheereenheden

4.5 Beheereenheid: Extensief gazon
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4.6 Beheereenheid: Hooiland
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4.7 Beheereenheid: Struweel
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4.8 Beheereenheid: Straatboom
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4.9 Beheereenheid: Landschappelijke buffer
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4.10 Beheereenheid: Buffergracht
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