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Uw kenmerk 
- 
Ons kenmerk 
- 

Beheerplan Zandbergen 
  

Geachte mevrouw Coppens, 

Beste Maïté, 

 

Hartelijk dank voor het advies van de Jeugdraad met betrekking tot het 

beheerplan Zandbergen.  

Jullie vragen om wanneer er ingrijpende beheerwerken nodig zijn in de vrij 

toegankelijke zone, deze af te stemmen met de naburige scoutsgroep.  

Dat zullen we zeker doen. De Groendienst onderhoudt het goede contact dat 

gelegd werd bij de opmaak van het beheerplan bij ingrijpende beheerwerken. 

Voorbeelden zijn: het tijdelijk verleggen van een pad omwille van gevaarlijk 

staande bomen of het tijdelijk afschermen van een groepje jonge boompjes. Voor 

terugkerende periodieke onderhoudsmaatregelen is dit evenwel niet haalbaar. 

 

De 10 meter brede strook langs de spoorweg is niet opgenomen in het 

beheerplan, omdat hier geen natuurdoel nagestreefd wordt. Deze zone is dus 

sowieso vrij toegankelijk.  

Zone Z5, als ‘ruigte’ aangeduid, sluit aan bij het brede pad, en omvat ook 

braamstruweel dat in de feiten niet toegankelijk is. We houden het daarom 

officieel uit de vrij toegankelijke zone. In de praktijk maakt dit echter weinig 

verschil.  
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In zone 6 (de bosrand) streven we naar een dichtere vegetatie met struiklaag. 

Een bosrand heeft ook een belangrijke ecologische functie: er staan bloeiende 

en besdragende heesters en het beschermt het bos tegen te hoge 

windsnelheden. Behalve op de paden, is het niet de bedoeling de bosrand te 

intensief bespeeld wordt. De steile zandwand (een geliefde speelplek voor de 

scouts) is opgenomen in de vrij toegankelijke zone.   

 

Ook vanuit de Groendienst werd de samenwerking als heel positief ervaren. 

Bedankt voor het meedenken en het enthousiasme! 

 

Met vriendelijke groeten 
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