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BEHEERPLANNEN

Portfolio december 2020

Geïntegreerd beheerplan Domein Bleyckhof, Oelegem

Opdrachtgever

Privaat (4 verschillende eigenaars)

Contactpersoon

Dhr. L. della Faille de Leverghem, Oelegem (ladislas.dfdl@gmail.com)

Status

Goedgekeurd

Omschrijving

Voor dit privaat domein van ca. 60 ha in het beschermde landschap van
de Vallei van het Groot Schijn omvat het beheerplan een
natuurbeheerplan type 2 voor de aanwezige habitats en de regionaal
belangrijke biotopen in SBZ-H, geïntegreerd met de beheerplanning van
het aanwezige onroerend erfgoed (beschermd landschap én beschermd
monument kasteel Bleyckhof).
De focus ligt hierbij op het uitwerken van een gepast beheer voor de
talrijk aanwezige bos- en graslandhabitats, in combinatie met de
specifieke erfgoedkenmerken zoals de historische dreven en de
parkstructuur rond het kasteel, en met de economische doelstellingen
die her en der ook aanwezig zijn (landbouw, bosbouw).

.

De uitvoering van belangrijke eenmalige maatregelen van het
beheerplan werd deels al gerealiseerd met ondersteuning van het ANB
door een Projectsubsidie Natuur (PSN2018 /18), voorbereid en begeleid
door Hesselteer.
Voor de correcte integratie van de beide beheerplantypes op terrein werd het project
door het Agentschap Onroerend Erfgoed gehanteerd als pilootproject (zie ook:
https://www.onroerenderfgoed.be/nieuws/eenduidige-visie-voor-domein-bleyckhofranst-dankzij-geintegreerd-beheersplan en artikel in Groencontact 2019/3)
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Geïntegreerd beheerplan
Domein Ertbrugge, Deurne/Wijnegem

Opdrachtgever

Regionaal Landschap De Voorkempen

Contactpersoon

Ines Van Limbergen, Anne Stuer, RLDV

Looptijd

18 maanden

Status

afgerond

In samenwerking met
(onderaanneming)

OMGEVING cvba

Omschrijving

Opmaak van een geïntegreerd beheerplan voor het domein Ertbrugge
(ca. 94 ha) op de grens van Antwerpen-Deurne en Wijnegem.
In nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap wordt een
beheerplan opgemaakt waarin het beheer van de natuurwaarden (type 2
en 3) wordt uitgewerkt in het kader van een rijke cultuurhistorische
context, een uitgebreid sociaal gebruik (o.a. moestuinen), en een
versnipperd eigendomspatroon.
In de visie krijgt ook de verbinding van het domein met de omliggende
groengebieden in de verstedelijkende context de nodige aandacht.
De doelstellingen worden vertaald naar een pragmatisch en werkbaar
maatregelenprogramma.
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Geïntegreerd beheerplan domein Bautersemhof, Zandhoven

Opdrachtgever

privaat

Contactpersoon

dhr. en mevr. Ryelandt

Looptijd

2020

Status

in opmaak

Omschrijving

Opmaak van een geïntegreerd beheerplan voor een historisch
kasteeldomein (ca. 32 ha) in een grotendeels beschermde context,
zowel cultuurhistorisch (beschermd landschap, beschermd
dorpsgezicht en beschermd monument) als voor natuur (SBZ, type 2).
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Natuurbeheerplan landgoed De Markgraaf, Kalmthout

Opdrachtgever

Grenspark De Kamthoutse Heide, Kalmthout

Contactpersoon

Rudi Delvaux

Looptijd

2020

Status

in afronding

In samenwerking met

ARTESIA hydrologisch bureau

Omschrijving

Opmaak van een natuurbeheerplan Type 4 en
toegankelijkheidsregeling voor een landgoed (60 ha) in eigendom van
ANB dat aansluit bij de grote natuurreservaten van de Kalmthoutse
Heide (ANB) en het Stappersven (Natuurpunt).
Specifieke aandacht gaat naar het herstel van de waterhuishouding in
functie van de te realiseren natuurstreefbeelden en waterretentie, en
naar een goede afstemming van het beheer voor de bossen en de
natte graslanden, dat kan samenlopen met het beheer van de heide.
Het domein maakt de overgang tussen de voedselarme heide en de
rijkere omliggende gronden, en is zeer belangrijk voor fauna
(vleermuizen, sprinkhanen, vogels,…). Het beheer wordt daar mee op
afgestemd.
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Natuurbeheerplan Te Boelaarpark
Antwerpen

Opdrachtgever

Stad Antwerpen

Contactpersoon

Patrick Dictus, stad Antwerpen

Looptijd

10 maanden

Status

Goedgekeurd

Omschrijving

Natuurbeheerplan Type 2 voor het Te Boelaarpark in Borgerhout,
Antwerpen.
In het beheerplan voor dit zeer drukbezochte park van ca. 15 ha
worden de natuurstreefbeelden voor bos (habitattype 9120, EikenBeukenbos) gecombineerd met een versterking van de ecologische
structuur van het park en de sociale functie. De
ecosysteemdienstwaarde van het park werd mee berekend, ook in
functie van mogelijke optimalisatie van de diensten.
Hoewel er geen beschermd onroerend erfgoed aanwezig is, was de
historische landschappelijke context van dit voormalige kasteelpark
sterk mee bepalend voor het uittekenen van de visie.
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Ruimtelijke visie en natuurbeheerplan voor het ecologisch stadspark
Vlasakker, Kortrijk

Opdrachtgever

Stad Kortrijk

Contactpersoon

Mevr. E. Vanhaverbeke, Kortrijk

Looptijd

10 maanden

Status

opgestart

In samenwerking met

OMGEVING cvba

Omschrijving

Uitwerking van een gedragen ruimtelijke visie met aansluitend de
opmaak van een natuurbeheerplan Type 2 voor het stadspark
Vlasakker en optioneel voor de aansluitende KULAK site te Kortrijk.
In het beheerplan voor dit zeer drukbezochte park van ca. 15 ha
worden de natuurstreefbeelden voor bos (habitattype 9120, EikenBeukenbos) gecombineerd met een versterking van de ecologische
structuur van het park en de sociale functie. De
ecosysteemdienstwaarde van het park werd mee berekend, ook in
functie van mogelijke optimalisatie van de diensten.
Hoewel er geen beschermd onroerend erfgoed aanwezig is, was de
historische landschappelijke context van dit voormalige kasteelpark
sterk mee bepalend voor het uittekenen van de visie.
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Actualisatie Natuurbeheerplannen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Leefmilieu Brussel)

Opdrachtgever

Leefmilieu Brussel

Contactpersoon

Mathias Engelbeen/ Ben Van der Wijden

Looptijd

3 jaar (2017-2020)

Status

lopend

In samenwerking met
(onderaanneming)

SWECO Belgium nv

Omschrijving

Actualisatie van alle natuurbeheerplannen van de 3 SBZ (Natura 2000
gebieden) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij de
inhoudelijke actualisatie gebeurt en tegelijkertijd de noodzakelijke
aanpassingen aan de Gewestelijke Ordonnantie Natuur worden
doorgevoerd. Afstemming met de functie stadslandbouw wordt
daarbij ook in verschillende deelgebieden nagestreefd.
Aanvullend worden specifieke experten-opdrachten uitgevoerd, bv.
voor onderzoek naar ecologische relevantie van potentiële uitbreiding
van de speciale beschermingszones (inmiddels goedgekeurd voor
SBZII), opvolging van habitatbescherming bij grote
infrastructuurwerken (incl. werfbegeleiding), uitwerking van
soortenfiches, uitwerking van specifiek graslandbeheer; gerichte
werfopvolging van Natura 2000 gerelateerde dossiers enz.
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Bomenbeheerplan (natuurbeheerplan)
Brasschaat

Opdrachtgever

Gemeente Brasschaat

Contactpersoon

Dhr. F. Van Baelen, Brasschaat

Looptijd

9 maanden

Status

Goedgekeurd

Omschrijving

Opmaak van een bomenbeheerplan voor het uitgebreide
laanbomenpatrimonium (ca. 34.000 bomen) van Brasschaat, waarbij
de methodiek van de natuurbeheerplannen als basisstructuur
gehanteerd wordt (type 2).

Beoordeling ANB:
‘De 4 beheertrajecten zijn zeer
duidelijk, werkbaar en maken
het beheer multi-dimensioneel
vertaalbaar naar
maatschappelijk zeer relevante
doelstellingen en dat is een
absolute meerwaarde van
jullie aanpak’.

Op basis van een uitgebreide inventarisatie (die mee werd voorbereid)
wordt een brede visie opgebouwd die naast de typische esthetische en
veiligheidsaspecten (gebaseerd op VTA-methodiek) ook de mogelijke
ecosysteemdiensten van deze groene infrastructuur integreert, en het
draagvlak voor dit type groen verder onderbouwt.
De doelstellingen worden vertaald naar een pragmatisch en werkbaar
maatregelenprogramma, waarbij beheertrajecten op maat worden
opgemaakt.
Zie ook artikel in Groencontact 2019/2.
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Bomenbeheerplan
Zandhoven

Opdrachtgever

Gemeente Zandhoven

Contactpersoon

Mevr. S. Moeyersoons, Zandhoven

Looptijd

9 maanden

Status

lopend

Omschrijving

Opmaak van een bomenbeheerplan voor het patrimonium van
laanbomen en soiltairen/parkbomen van de gemeente Zandhoven (ca.
3.500 stuks), waar laanbomen vooral in de dorpskernen
geconcentreerd zijn.
Op basis van een inventarisatie op straatniveau wordt een brede visie
opgebouwd die naast de typische esthetische en veiligheidsaspecten
ook de mogelijke ecosysteemdiensten van deze groene infrastructuur
integreert, en het draagvlak voor dit type groen verder onderbouwt.
De doelstellingen worden vertaald naar een pragmatisch en werkbaar
maatregelenprogramma, waarbij beheertrajecten op maat worden
opgemaakt.
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Erfgoedbeheerplan Hofdreef
Wuustwezel

Opdrachtgever

IOED Regionaal Landschap De Voorkempen en Gemeente Wuustwezel

Contactpersoon

Ines Van Limbergen, RLDV

Looptijd

8 maanden

Status

Goedgekeurd

Omschrijving

Voor deze ca. 1 km lange kasteeldreef die beschermd werd als
monument werd, na inventarisatie incl. VTA van alle bomen (ca. 500)
een erfgoedbeheerplan opgemaakt. Het te volgen dreefbeheer wordt
er concreet in uitgewerkt, met bijzondere aandacht voor de algehele
cultuurhistorische landschapscontext, de specifieke structuur van de
dreef, de ouderdom van de bomen, de biodiversiteit en het sociale
gebruik.
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Erfgoedbeheerplan Pastorietuin
Sint Sebastianusparochie, Linkebeek

Opdrachtgever

Kerkfabriek Linkebeek

Contactpersoon

Dhr. Behets, kerkfabriek Linkebeek

Looptijd

4 maanden

Status

Goedgekeurd

Omschrijving

Opmaak van een erfgoedbeheerplan voor een beschermd
dorpsgezicht met multifunctioneel gebruik, in functie van de
afstemming van de gewenste ontwikkeling en de ontsluiting van
premie-mogelijkheden.
Een brede visie en maatregelenkader wordt er concreet in uitgewerkt,
met bijzondere aandacht voor de algehele cultuurhistorische
landschapscontext (verbondenheid met de kerk), de specifieke
structuur van de pastorietuin, het sociale gebruik en de biodiversiteit.
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Erfgoedbeheerplan
Kasteeldomein Kijckuit, Wijnegem

Opdrachtgever

privaat, Kijckuit nv

Contactpersoon

dhr. L. de Haas

Looptijd

9 maanden

Status

goedgekeurd

Omschrijving

Opmaak van een erfgoedbeheerplan voor het kasteeldomein Kijckuit te
Wijnegem als beschermd monument en beschermd dorpsgezicht
(kasteeldomein), inclusief de te vervangen monumentale toegangsdreef
(ca. 17ha).
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Erfgoedbeheerplan
Kasteeldomein Arendsnest, Edegem

Opdrachtgever

privaat, INECO nv

Contactpersoon

dhr. M. Robberechts

Looptijd

9 maanden

In samenwerking met

Antwerps Architecten Atelier

Status

ingediend

Omschrijving

Opmaak van een erfgoedbeheerplan voor het 17e eeuwse kasteel
Arendsnest te Edegem als beschermd monument en beschermd
dorpsgezicht (kasteeldomein ca. 5 ha).
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Erfgoedbeheerplan
beschermd landschap gehucht Amelgem en omgeving, Meise

Opdrachtgever

Regionaal Landschap Brabantse Kouters

Contactpersoon

Brecht Vermote, Wim Solie

Looptijd

2020

Status

Goedgekeurd

In samenwerking met

STRAMIEN cva

Omschrijving

Opmaak van een landchapsbeheersplan voor een actief agrarisch
landschap in de groene noordrand van Brussel.
Participatief project met aandacht voor het bewaren van de
landschapskenmerken, erosiebestrijding, wateroverlast, ecologische
meerwaarde (KLE, bosjes, fauna, …) en recreatieve ontsluiting.
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Verbetering biodiversiteit op bedrijventerreinen
Interreg-Project 2B Connect

Opdrachtgever

Provincie Antwerpen, dienst Natuurbeleid

Contactpersoon

Moyra Heyn / Sandra Van de Wiele, provincie Antwerpen

Looptijd

2017-2018

Status

Goedgekeurd

In samenwerking met

Cycloop.org & Alter (procesfacilitatie)

Omschrijving

Opmaak van een actieplan op basis van een BIODIVA-scan, en
uitwerking van een concreet beheerplan ter verbetering van de
biodiversiteit op de bedrijfssite voor 3 bedrijven van de G0 4 Circle
federatie. Voor Renewi-Puurs (voormalig Van Gansenwinkel), SuezLuythagen en Beneens te Olen werden de actie- en beheerplannen
uitgewerkt tot het niveau dat de bedrijven er zelf verder mee aan de
slag kunnen.
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Verbetering biodiversiteit op bedrijventerreinen
Verbetering biodiversiteit en opmaak bosbrandpreventieplan voor de JRC
site, Geel

Opdrachtgever

Europese Commissie, Joint Research Center (JRC), Geel

Contactpersoon

Mevr. V. Tregoat; dhr. C. Korn, JRC

Looptijd

2020

Status

In afronding

In samenwerking met

Bureau DW, Geel

Omschrijving

Opmaak van een actieplan ter verbetering van de biodiversiteit op de
bedrijfssite en de gebouwen, afgestemd op de lokale biodiversiteit en
het natuurbeleid (o.a. stapsteengebied voor heivlinder). Ook de
sensibilisering voor biodiversiteit bij het personeel en in de
bedrijfswerking wordt meegenomen.
Aanvullend wordt een preventieplan voor bosbrand opgemaakt voor
de droge (naald)bossen op de site.
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BREEAM ecologie
Nieuwbouw CM Hasselt

Opdrachtgever

CM (bouwheer), Corneel (aannemer), OMGEVING (ontwerp)

Contactpersoon

Kristof De Bonte, OMGEVING

Looptijd

2020

Status

In opmaak

Omschrijving

BREEAM studie partim ecologie voor de nieuwbouw van
een kantoorgebouw te Hasselt.
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II.

RUIMTELIJKE VISIES

Toolbox Erf en Wet

Opdrachtgever

Regionaal Landschap De Voorkempen en Gemeenten Essen,
Kalmthout, Wuustwezel, Brecht

Contactpersoon

Mathias Van Springel, RLDV

Looptijd

1 jaar

Status

Goedgekeurd

Omschrijving

Opmaak en uitschrijven van een werkingskader voor de
landschappelijke integratie van vergunningen in het landelijk gebied,
zodat de bestaande regelgeving rond buffergroen op een
landschappelijk verantwoorde wijze kan worden ingezet.
Het resultaat werd vertaald in een aantrekkelijke brochure:
http://www.rldevoorkempen.be/node/1369
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Groenpool Antwerpen Ranst

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement Omgeving

Contactpersoon

Mevr. H. Van Gils, Dhr. G. Stalenhoeff

Looptijd

11 maanden

Status

Goedgekeurd

In samenwerking met
(onderaanneming)

OMGEVING cvba

Omschrijving

Opmaak van een integrale visie voor de ecologische, industriële en
recreatieve ontwikkelingsperspectieven in de Groenpool Voorkempen
(omgeving Ranst), als onderdeel van Poort Oost van het Economisch
Netwerk Albertkanaal (ENA).
De ruggengraat wordt gevormd door een ecologische matrix die de
noodzakelijke ecologische ontwikkeling en uitwisseling tussen
deelgebieden moet garanderen. In verschillende deelprojecten werd
de ontwikkeling ook op micro-schaal uitgewerkt.
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Groenpool Tielrode

Opdrachtgever

gemeente Temse

Contactpersoon

groendienst, Temse

Looptijd

6 weken

Status

goedgekeurd

In samenwerking met
(onderaanneming)

OMGEVING cvba

Omschrijving

Opmaak van een integrale visie voor de ecologische en ruimtelijke
ontwikkeling in Tielrode voor het behoud van de open ruimte
connectie tussen de vallei van de Durme en de Wase Cuesta
(provinciaal domein Roomakker), met specifieke aandacht voor
ontsnippering en ecologische verbinding.
De Vlierbeek, die actueel vrijwel niet meer in het landschap
herkenbaar is, wordt de ruggengraat in de te ontwikkelen
Groenpool.
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Groenpool Aalst

Opdrachtgever

Stad Aalst

Contactpersoon

Jens De Bruycker, stad Aalst

Looptijd

12 maanden

Status

Lopend

In samenwerking met
(onderaanneming)

OMGEVING cvba

Omschrijving

Opmaak van een integrale visie voor de ecologische en
recreatieve ontwikkelingsperspectieven in de Groenpool Aalst,
met specifieke aandacht voor ontsnippering en ecologische
verbinding d.m.v. het aanpassen van infrastructuur en
verlichting.
De ruggengraat wordt gevormd door een ecologische matrix,
waarin te ontwikkelen natuurdoelen bepaald worden a.h.v.
van standplaatskarakteristieken.
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Inrichtingsstudie Wijngaardberg
Rotselaar/Aarschot

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement Omgeving

Contactpersoon

Dhr. C. Vandevoort, Mevr. M. Moors

Looptijd

9 maanden (2018)

In samenwerking met

OMGEVING cvba

Status

Goedgekeurd

Omschrijving

Opmaak van een inrichtingsplan als concrete voorbereiding van een
RUP voor de Wijngaardberg, waarbij in een participatief proces
getracht wordt de problematiek van landbouw (fruitteelt) vs. natuur
op duurzame wijze op te lossen. De erosieproblematiek speelt daarbij
een belangrijke rol.
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Inrichtingsstudie fase 2 Strategisch Project Moervaart

Opdrachtgever

Provincie Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Mevr. M. Bats

Looptijd

18 maanden (2019-2020)

In samenwerking met

OMGEVING cvba

Status

opgestart

Omschrijving

Opmaak van een inrichtingsplan als concrete voorbereiding van een
RUP voor de Wijngaardberg, waarbij in een participatief proces
getracht wordt de problematiek van landbouw vs. natuur op duurzame
wijze op te lossen waarbij ook de ruimere watersituatie, de
landschaps- en erfgoedwaarden en de recreatieve
gebruiksmogelijkheden kunnen worden ingepast.
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Open Ruimte Netwerk in en rond Brussel

Opdrachtgever

Departement Omgeving

Contactpersoon

Mevr. E. Vercamst

Looptijd

2020 e.v.

In samenwerking met

BUUR en ANTEA

Status

opgestart

Omschrijving

Analyse van de resterende open ruimte rond Brussel, en opmaak van
doelstellingen in functie van het behoud, en de mogelijke invulling
ervan om ecologische doelen en baten van natuur voor maatschappij
(ecosysteemdiensten) te kunnen verbeteren.
Hesselteer tekent de ecologische netwerkstructuur uit, met bepalen
van de ecologische potenties en knelpunten inzake verbinding. In een
tweede fase worden ook de oplossingsrichtingen voor het gedeelte
Noordrand uitgewerkt aan de hand van ontwerpend onderzoek met
inbreng van ecologisch belangrijke elementen zoals (technische)
oplossingen voor fauna-migratieknelpunten.
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III.

HESSELTEER bvba

ECOLOGISCHE ONTSNIPPERING bij INFRASTRUCTUUR
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R0 OOST - Brusselse Grote Ring ter hoogte van het Zoniënwoud en omgeving
Actualisatiestudie

Opdrachtgever

De Werkvennootschap, Vlaamse Overheid
Werken aan de Ring (https://www.werkenaandering.be)

Contactpersoon

Mevr. Jelle Vercauteren

Looptijd

Meerjarenplanning (2018 - …)

Status

Lopend

In samenwerking met

OMGEVING cvba, D+A, Ney en partners, MINT, SBE

Omschrijving

Actualisatie van de R0, oostelijk deel met focus op de kruispunten
Vierarmen, Leonard, Groenendaal en Brabandtlaan.
Hesselteer verzorgt de ecologische advisering met o.a. inbreng
van ontsnippering en ontwerp van ecologische infrastructuur in en
rond het Zoniënwoud, ecologische begeleiding bij de
infrastructuurontwerpen en de op te maken bestemmingsplannen.
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Vervanging van bruggen over het Albertkanaal
1. Ecologische optimalisatie en 2. Voorbereiding terreinwerken

Opdrachtgever

Via T Albert / Willemen Infra

Contactpersoon

1. Dhr. F. De Boeck / 2. M. De Coninck

Looptijd

1. 6 weken / 2. 2 maanden

Status

1. afgerond / 2. lopend

In samenwerking met

OMGEVING cvba

Omschrijving

Uitwerking van de ecologische inrichting bij de vervanging
van 6 bruggen over het Albertkanaal, in functie van de
optimalisatie van de offerte (die gewonnen werd).
Hesselteer verzorgde de ecologische advisering met
inbreng van ontsnippering en ontwerp/aanpassing van
ecologische infrastructuur (vleermuisverblijfplaatsen,
faunatunnels, fauna-uitstapplaatsen, ecorasters, verlichting
enz.)

Ecologische ontsnippering van infrastructuur maakt ook integraal deel uit van de Groenpoolopdrachten en het Open Ruimte Netwerk rond Brussel (zie fiches aldaar).
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IV.

ECOLOGISCHE ADVISERING
Nota’s

-

-

Nota ecologische potenties bij herinrichting Spookhotel Vrijbroekpark Mechelen
(opdrachtgever provincie Antwerpen)
Nota potentiële ecologische aanpassingen bij vervanging Krugerbrug Antwerpen
(opdrachtgever stad Antwerpen)
Nota ecologische buffering voor verlichting van de Waaslandhaven in relatie tot de
weidevogelgebieden (opdrachtgever provincie Antwerpen)
Ecologische inpassing van speeltuin voor het bezoekerscentrum van het Provinciaal Domein
Het Vinne in SBZ (opdrachtgever provincie Vlaams-Brabant)
Inventarisatie en werkprotocol voor het omgaan met invasieve duizendknopen (Japanse
duizendknoop s.l.) en andere invasieve exoten op de projectlocaties van de te vervangen
bruggen over het Albertanaal, cluster 2 (opdrachtgever Willemen Infra)
Waardering van de ecosysteemdiensten van de bomen en de groene inrichting van het
Maximiliaanpark te Brussel, in het kader van de herinrichting (open leggen van de Zenne)
(opdrachtgever Leefmilieu Brussel)

Natuurtoetsen en Passende Beoordelingen (PB)
-

PB uitbreiding KMO, Kalmthout (opdrachtgever Building Today nv, Kalmthout)
PB aanpassing KMO, Kalmthout (opdrachtgever ED&A, Kalmthout)
PB aanpassing gebruik arbeidersloods, Holsbeek (opdrachtgever Inverde)
PB voorontwerp RUP Wijngaardberg, Rotselaar (opdrachtgever Departement Omgeving)
PB Organisatie Zomerbar in SBZ Fort 5, Edegem (opdrachtgever gemeente Edegem)
PB vervanging brandtoren Kalmthoutse Heide (opdrachtgever gemeente Kalmthout)
PB Field Recordings Boterberg (evenement), Kalmthout (opdrachtgever Storyville,
Kalmthout)
voortoets Renovatie en nieuwbouw van assistentiewoningen in kasteeldomein Hof Ter
Vijvers, Kapellen (opdrachtgever Mertens Architecten, Stabroek)
natuurtoetsen incl. PB i.f.v. ontheffingsaanvraag verlichting fietspad in VEN en SBZ
(opdrachtgever stad Lokeren)
PB voor de realisatie van een natuurverbinding tussen deelgebieden Engeland en Kauwberg
van SBZII te Ukkel (opdrachtgever Leefmilieu Brussel)
PB en mer-screening voor de renovatie van het NEC de Vroente te Kalmthout (opdrachtgever
Vlaamse Overheid + gemeente Kalmthout)
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Terreinbegeleiding bij uitvoering
-

-

-

Project Subsidie Natuur (PSN): Organisatie van werken van opmaak bestek tot en met
terreinbegeleiding, opvolging van de werken en administratie
•
PSN 2018. Domein Bleyckhof: Kwaliteitsverbetering prioritair actueel boshabitat
91E0 en kwaliteitsverbetering leefgebied vleermuizen en kleine modderkruiper.
(hydrologische verbetering van grachtenstelsel, en exotenbestrijding)
•
PSN 2020. Esberg vzw (Merksplas): aanleg houtkant, interne bosranden, poelen en
exotenbestrijding ifv boshabitats.
Advisering bos- en natuurbeheer in de domeinen Bleyckhof, Kijckuit en Arendsnest
Ecologisch expertadvies bij opvolging van werven bij conflictsituaties rond Natura 2000
gerelateerde zaken voor Leefmilieu Brussel (o.a. Buysdellebos, Koning Boudewijnpark;
Laarbeekbos)
Opvolging uitvoering beheerplan met bos- en natuurbeheer voor privaat scoutsdomein, incl.
speelzone te Vorselaar
Opvolging en uitvoering kleinschalige bos- en natuurbeheerwerken ifv bos- en
graslandhabitats (types 9160, 6410) in privaat domein, incl. monitoring doelsoorten
(amfibieën en reptielen, vlinders, sprinkhanen, zoogdieren)
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V.

PUBLICATIES

Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen
Auteur hoofdstuk ‘Natuur’

Auteur van het hoofdstuk ‘Natuur’ in het boek ‘Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen’
Vloebergh G. & Hubeau B. red. 2017, uitgeverij Die Keure.

Verschillende publicaties in Groencontact, tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Openbaar
Groen (VVOG).
Voor andere publicaties en voordrachten: zie CV Guy Heutz
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