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Ontbossing
Bebossing

Boscompensatie
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Inpassing in een groot natuurontwikkelingsproject

Ottercorridor
Brede ecotunnel

Verworven privégronden
ifv behoud natuur

Vernatting & aanleg 
poelen Kamsalamander

Verondieping reservaat voor 
rietontwikkeling & Roerdomp

Ottercorridor door 
bedrijventerrein

Grondruil ifv 
natuurverbinding

Verworven door Rumst 
ifv bosbehoud

aanleg Rietmoeras

Gezonder bos

Tal van initiatieven van de initiatiefnemers & gemeentebestuur 
Rumst ifv behoud, versterking én openstelling van natuur
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De omgang met bos
Ontbossing tot min beperkt : 41,7 ha

Ontbossing in aantal fasen

Houtstammen ter plaatse begraven

Volledige oppervlakte terug bos en natuur

Bos in de strikte zin (excl open plekken) : 38,03 ha

Onmiddellijke herbebossing na sanering, gefaseerd

Gevarieerder bos

Klimaatrobuuster bos

Gezonder bos (bodem)

Meer droge bossen 

Minder licht vochtige (mesofiele)bossen

Evenveel echt natte bossen
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De garanties voor natuur- en bosontwikkeling

CONCEPT VAN BOSAANLEG

Hydroseeding van de steilste hellingen (> 30 %)

Aanbrengen verdichte bodemlaag in de heuvels 

(ifv waterbeschikbaarheid)

Aanplant snelgroeiende pionierboomsoorten

Aanplant struweelsoorten en soorten uit onderetage

Aanplant van groepen van climaxboomsoorten

1. Bebossingsconcept opgemaakt obv uitvoerige studie 

door wetenschappelijk instituut INBO

2. Diepe lagen uit Oosterweel geschikt voor succesvol bos

• Voorkomen mineraal glauconiet

• Lage concentraties zouten

• Lillo & Kattendijk ideaal als bodem

• Berchem & Boomse klei dieper en voor afdek storten

3. Permanente begeleiding, monitoring en bijsturing 

aanplantingen door INBO tijdens volledige werffase

PIONIERS = SNEL BOS CLIMAX = BLIJVEND BOS
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Wijziging boscompensatievoorstel

WIJZIGING door ANB 

• 1 bestand (ruigte) nabij de Bosstraat wordt als bos beschouwd omdat het voor aanleg straat bos was

• omwille van mogelijk ouder worden dan 22 jaar worden enkele bestanden compensatieplichtig

(van vrijstelling factor 0 naar compensatiefactor 2 inheems)

• 1 uitheems bos wordt geherklasseerd als gemengd bos
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Wijziging boscompensatievoorstel

Luchtfoto 1995
Opbrengen specie Wintam op huisvuilstort 1996

Luchtfoto 2014
Uitvoering 2013

Luchtfoto 1996 & 2003
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Aanvullende boscompensatie

COMPENSATIEPLICHT VOLGENS ANB

• 44,68 HA

COMPENSATIE IN SITU

• 38,03 HA

VEREISTE AANVULLENDE BOSCOMPENSATIE

• 6,652 HA

AANVULLENDE BOSCOMPENSATIES 6,725 HA (ic meer dan 6,652 ha)

• De Vlaamse Waterweg te Sint Pieters-Leeuw 4,886 HA

• De Vlaamse Waterweg te Beersel 0,994 HA

• Lokaal bestuur Rumst te Rumst 0,845 HA

TOTALE COMPENSATIE GELEVERD 44,75 HA (ic meer dan 44,68 ha)
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Aanvullende boscompensatie

Sint-Pieters Leeuw

Speelbos / schermbos aan te leggen 

tussen woonwijk en kanaal

Beersel 

Schermbosje aan te leggen tussen 

woonwijk en kanaal
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Aanvullende boscompensatie

Rumst Tiburstraat

Rumst Schensbos Rumst Predikherenhoevestraat


