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 INLEIDING 

Dit rapport is opgemaakt volgens het model Harmonisch Park- en Groenbeheerplan zoals beschreven 
in het VBHGP, Deel 2 ‘ Model van Beheerplan’ opgesteld door het Agentschap van Bos en Natuur en 
rekening houdend met de inhoudelijke richtlijnen voor het opstellen van een uitgebreid 
bosbeheerplan opgesteld door de Afdeling Bos & Groen in 2003. Een vereenvoudigde schematische 
weergave voor de stappen die worden doorlopen bij het uitwerken van een beheerplan is:  

1. verzamelen van gegevens en beschrijving van bestaande toestand; 

2. in kaart brengen van knelpunten, potenties en samenhang 

3. ontwikkelen van beheersdoelstellingen en beheersvisie 

4. concretiseren beheersvisie in beheersmaatregelen (incl. planning) 

5. terugkoppeling beheersresultaten en bijsturing stap 3 en 4 
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1 Identificatie van het groenobject 

1.1 Administratieve identificatiegegevens 

Eigenaar 1 

Naam Belgische Staat 

Straatnaam en nummer  

Postnummer en gemeente  

Telefoonnummer  

E-mail   

 

Eigenaar 2 

Naam Koninklijke Schenking 

Straatnaam en nummer Brederostraat 14 

Postnummer en gemeente 1000 Brussel 

Telefoonnummer 32 (0) 2 551 20 20 

E-mail  

 

Beheerder 

Naam Regie der gebouwen 

Straatnaam en nummer Gulden Vlieslaan 87 bus 2 

Postnummer en gemeente 1060 Brussel 

Telefoonnummer 32 (0) 2 541 65 11 

E-mail pers@regiedergebouwen  

 

Dossierbeheerder 

Naam Regie der gebouwen 

Straatnaam en nummer Gulden Vlieslaan 87 bus 2 

Postnummer en gemeente 1060 Brussel 

Telefoonnummer 32 (0) 2 541 65 11 

E-mail pers@regiedergebouwen  
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1.1.1 Openbaar 

Kaart 1 - Kadastrale percelen 

Het Park van Tervuren is volledig openbaar gebied. In Tabel 1 zijn de kadastrale gegevens 
weergegeven. Op kaart 1 worden de kadastrale percelen voorgesteld. Het park heeft twee eigenaars 
namelijk de Belgische staat en de Koninklijke Schenking. De Koninklijke Schenking is eigenaar van de 
percelen ten noorden van de Leuvensesteenweg. De Belgische staat, in de vorm van de Regie der 
Gebouwen, is eigenaar van het parkgedeelte ten zuiden van de Leuvensesteenweg, op kaart 1 
weergegeven in lichtrode kleur. Beide delen samen vormen het plangebied van voorliggend 
beheerplan. Slechts twee gebouwen in het parkgedeelte ten zuiden van de steenweg zijn niet in 
eigendom van de Belgische staat: de Sint-Hubertus kapel en het Belgacom gebouw. 

Tabel 1: Kadastrale gegevens 

Gemeente Afdeling Sectie Nummer Opp. (m²) Eigenaar Beheerder 

Tervuren 1 C 45D 62,58 Kon. Schenking Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 C 45E 5.839,23 Kon. Schenking Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 C 45F 193,68 Kon. Schenking Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 C 50G 8.526,16 Kon. Schenking Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 C 51B 140,74 Kon. Schenking Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 C 51K 54,81 Kon. Schenking Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 C 53B 5.672,88 Kon. Schenking Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 C 55B 13.249,51 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 C 57A2 16.500,59 Kon. Schenking Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 C 62D 8.419,05 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 C 62E 72.766,20 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 C 63 369,92 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 C 63A2 1.741,64 Kon. Schenking British School (weg) 

Tervuren 1 C 65C 450,02 Kon. Schenking British School 

Tervuren 1 C 68B 20,31 Kon. Schenking British School 

Tervuren 1 C 71B 751,15 Kon. Schenking British School 

Tervuren 1 C 72D 29.960,08 Fedimmo Fedimmo 

Tervuren 1 E 1A2 185,81 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 1C 1.796,17 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 1D 2.341,29 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 1G2 314,01 Belgacom Belgacom 

Tervuren 1 E 1H2 77.862,55 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 2C 186,09 Belgische Staat Gemeente (erfpacht) 

Tervuren 1 E 6E 482,70 Belgische Staat Gemeente (erfpacht) 

Tervuren 1 E 20 174,89 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 21 4.402,78 Belgische Staat Gemeente (erfpacht) 
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Tervuren 1 E 22A 102,36 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 22B 61.446,07 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 23A 3.432,83 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 23B 24.079,46 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 24 11.668,89 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 25 245.859,17 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 26 7.402,27 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 27 41.764,54 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 28 49.746,76 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 1 E 29 39.373,76 Belgische Staat Regie der Gebouwen 

Tervuren 2 K 145B 5.956,73 Kon. Schenking Regie der Gebouwen 

 

De onderlijnde percelen maken niet integraal deel uit van het park. De oppervlakte weergegeven in 
Tabel 1 is de oppervlakte die deel uitmaakt van het park. 

Ten zuiden van het eerder genoemde plangebied zijn de percelen op Kaart 1 in lichtblauwe kleur 
weergegeven. Deze percelen zijn eigendom van het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse 
Overheid. Onderstaande Tabel 2 geeft de kadastrale gegevens van dit parkdeel weer, waarbij de 
Vlaamse Overheid zowel eigenaar als beheerder is. De onderlijnde percelen maken niet integraal 
deel uit van het park. 

Tabel 2: Kadastrale gegevens deel Park van Tervuren buiten plangebied 

Gemeente Afdeling Sectie Nummer Opp. (m²) 

Tervuren 1 C 319D 3.833,82 

Tervuren 1 C 365B 54,89 

Tervuren 1 C 367C 24,81 

Tervuren 1 C 367D 2.326,39 

Tervuren 1 C 367E 2.038,52 

Tervuren 1 C 370D 1.384,58 

Tervuren 1 C 372B 6.093,47 

Tervuren 1 C 373 1.949,91 

Tervuren 1 C 374A 2.559,50 

Tervuren 1 C 378 3.513,11 

Tervuren 1 C 379 1.111,69 

Tervuren 1 C 380 1.486,37 

Tervuren 1 C 381 166,65 

Tervuren 1 C 382 146,30 

Tervuren 1 C 383 236,00 

Tervuren 1 C 384A 325,27 

Tervuren 1 C 386 261,64 
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Tervuren 1 C 387 259,22 

Tervuren 1 C 388B 3.452,78 

Tervuren 1 C 393B 2.772,52 

Tervuren 1 C 394B 4.908,60 

Tervuren 1 C 396B 1.112,25 

Tervuren 1 C 399C 1.177,81 

Tervuren 1 C 399_2 984,61 

Tervuren 1 C 400C 511,48 

Tervuren 1 C 401C 2.977,94 

Tervuren 1 C 402B 6.591,20 

Tervuren 1 D 2F11 1.282,98 

Tervuren 1 E 16 2.328,80 

Tervuren 1 E 17A 27.278,20 

Tervuren 1 E 17B 277,18 

Tervuren 1 E 18 37.284,62 

Tervuren 1 E 19 10.659,59 

Tervuren 1 E 30 8.779,69 

Tervuren 1 E 31 77.573,17 

Tervuren 1 E 32 76.814,65 

Tervuren 1 E 33 45.084,44 

Tervuren 1 E 34 20.332,24 

Tervuren 1 E 35 4.365,26 

Tervuren 1 E 36 28.248,76 

Tervuren 1 E 37 17.043,88 

Tervuren 1 E 38 5.096,60 

Tervuren 1 E 39 15.760,93 

Tervuren 1 E 40 21.794,23 

Tervuren 1 E 41C 26.615,73 

Tervuren 1 E 41D 39,12 

Tervuren 1 E 42 8.027,13 

Tervuren 1 E 43 13.260,21 

Tervuren 1 E 44 31.345,38 

Tervuren 1 E 45 32.975,10 

Tervuren 1 E 46 13.992,56 

Tervuren 1 E 46_2 536,07 

Tervuren 1 E 47A 75.167,93 

Tervuren 1 E 48 73.911,78 
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Tervuren 1 E 49M 150.825,78 

Tervuren 1 E 50B 1.901,31 

Tervuren 1 E 51B 172,63 

Tervuren 1 E 52A 2.761,69 

Tervuren 1 E 53A 7.654,95 

Tervuren 1 E 53B 10.182,17 

Tervuren 1 E 54A 6.218,49 

Tervuren 1 E 54B 16.498,51 

Tervuren 1 E 55A 12.630,35 

Tervuren 1 E 55B 12.199,39 

Tervuren 1 E 56A 4.290,36 

Tervuren 1 E 56B 4.253,07 

Tervuren 1 E 56C 10.207,99 

Tervuren 1 E 56D 7.321,30 

Tervuren 1 E 56E 7.501,64 

Tervuren 1 E 57A 8.185,70 

Tervuren 1 E 58A 4.292,40 

Tervuren 1 E 58B 8.152,58 

Tervuren 1 E 58C 2.177,53 

Tervuren 1 E 58D 2.959,86 

Tervuren 1 E 59A 11.854,52 

Tervuren 1 E 59B 16.120,31 

Tervuren 1 E 59C 5.247,62 

Tervuren 1 E 60A 9.311,83 

Tervuren 1 E 61A 28.248,31 

Tervuren 1 E 61B 7.600,26 

Tervuren 1 E 61C 24.902,72 

Tervuren 1 E 61D 4.732,93 

Tervuren 1 E 62A 15.687,79 

Tervuren 1 E 63C 7.083,74 

Tervuren 1 E 64C 194,20 

Tervuren 1 E 65B 749,90 

Tervuren 1 E 65A2 2.502,62 

Tervuren 1 E 66A 10.009,76 

Tervuren 1 E 67A 113.612,87 

Tervuren 1 E 68A 1.542,15 

Tervuren 1 E 68A2 1.948,21 
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Tervuren 1 E 69A 764,18 

Tervuren 1 E 69B 4.791,99 

Tervuren 1 E 69A2 3.056,41 

Tervuren 1 E 70A 4.641,81 

Tervuren 1 E 71A 5.594,14 

Tervuren 1 E 72A 8.658,34 

Tervuren 1 E 72B 6.011,12 

Tervuren 1 E 73B 20.736,95 

Tervuren 1 B 377B2 648,70 

Tervuren 1 B 377P 38,35 

1.2 Situering 

Kaart 2 - Situering 

Het Park van Tervuren is gelegen in de gemeente Tervuren, ten oosten van het centrum. Het 
plangebied wordt verdeeld in twee door de Leuvensesteenweg. In het oosten grenst het park aan de 
Pater Dupierreuxlaan en de Molenberglaan. In het zuiden wordt het park begrensd door de 
Rijkunstdreef, in het westen door de Kastanjedreef. Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
(KMMA) bevindt zich in het park. Ten noordoosten van het park bevindt zich de British School. Ten 
zuiden van het plangebied begint het Zoniënwoud. 

Het plangebied heeft een oppervlakte van 75 ha 96 a en 39 ca en het zuidelijke deel van het Park van 
Tervuren is 146 ha 86 a en 28 ca groot. Het gehele Park of de som van bovenstaande delen bedraagt 
222 ha 82 a en 67 ca. 

1.2.1 Algemeen - administratief 

Provincie: Vlaams Brabant 
Arrondissement: Leuven 
Gemeente: Tervuren 
Omgeving van het groenobject 

Kaart 3 - Omgeving 

In de omgeving van het Park van Tervuren liggen meerdere groengebieden. Tabel 3 bevat informatie 
per gebied. Om een beeld te schetsen van de groene omgeving van het park zullen deze kort 
toegelicht worden. Kaart 3 in Bijlage 1 geeft een overzicht van de groengebieden. 

Tabel 3: Groengebieden in de omgeving van het Park 

Nr. Naam groenobject Type Aantal ha (circa) 

1 Parmentierpark Parkgebied 4 

2 Twaalf apostelenbos Natuurgebied 5,69 

3 Oude Trambedding Natuurgebied 4 

4 Moorselbos Natuurgebied 54 

5 Berg van Termunt Natuurgebied 1 

6 Renbaan Sterrebeek Golfterrein 42 

7 Duisburg Military Golf Club Golfterrein 6 

8 Royal Golf Club - Ravenstein Golfterrein 78 

 Zoniënwoud Natuurgebied 5142 
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Ten oosten: 

Het Twaalf apostelenbos ligt in Vossem langs de Voer. Door het opborrelen van kwelwater is 
het gebied altijd nat. Dit resulteert in een afwisseling van Zwarte Elzen- en wilgenbosjes, 
poelen en zeggeveldjes. Natuurpunt beheert het gebied. 

De Oude Trambedding ligt in het open plateau van Duisburg. Op de spoorlijn tussen Brussel 
en Hamme-Mille reed in 1961 voor het laatst een tram. De rails zijn ondertussen verdwenen 
maar de spoorlijn is nog steeds zichtbaar in het landschap. Het landschap wordt gekenmerkt 
door vele kleine landschapselementen: bosjes, graften, holle wegen en bermen. De Oude 
Trambedding is in eigendom van de gemeente Tervuren. Natuurpunt voert het beheer uit 
met ondersteuning van de gemeente. 

Ten zuiden: 

Het zuidelijke parkdeel, vroeger gekend als de Warande, grenst in het zuiden aan het park. 
Historisch gezien vormen beide delen één geheel. Kenmerkend voor het zuidelijke deel is 
het stervormig padenpatroon dat tussen de Eiken- en Beukenbossen loopt en een groot 
aantal vijvers waarvan de Vossemvijver, de zuidelijk Kanaal- en de Gertrudisvijver de 
afgelopen jaren werden gerestaureerd. Dit zuidelijke deel dat in eigendom is van het 
Agentschap Natuur en Bos is opgenomen in het beheerplan dat zal opgesteld worden voor 
het Vlaamse deel van het Zoniënwoud. 

Het Zoniënwoud (5142 ha) is samen met de andere Brabantse bossen (o.a. Ter Kamerenbos, 
Kapucienenbos) een overblijfsel van het Kolenwoud. Het strekt zich uit over het Brussels, 
het Vlaams en het Waals Gewest. Het Zoniënwoud is voornamelijk gekend voor zijn 
uitgestrekte Beukenbossen, maar herbergt een groot aantal bostypen waaronder ook 
verschillende Essen-Elzenbossen en Essen-Eikenbossen. Het Zoniënwoud heeft een 
belangrijke ecologische waarde, maar is ook zeer gekend als recreatiegebied. Het 
Zoniënwoud is habitatrichtlijngebied. 

De Duisburg Militairy Golf Club ligt aan de zuidgrens van de Warande. De golfterreinen zijn 
aangelegd in bosgebied, de greens zijn van elkaar gescheiden door smalle boslinten. 

Ten westen: 

Het Parmentierpark werd aangelegd op een restant van de vroegere moerassen van de 
Woluwe en bestaat uit twee duidelijk onderscheiden zones: een hoger gelegen en een lager 
gelegen deel. Het hoger gelegen deel krijgt veel zon, kijkt uit over de vijvers en bevat enkele 
honderdjarige bomen. Het lager gelegen deel heeft een meer intieme sfeer en meer 
schaduw, hier liggen ook de vijvers. 

De Berg van Termunt en het Park van Tervuren zijn gescheiden door de Leuvensesteenweg. 
In dit bosgebied liggen ook recreatieve voorzieningen zoals een voetbalveld. Voor het 
gebied wordt een beheerplan opgesteld (zie 1.4.2.1). Historisch gezien behoorde de Berg 
van Termunt tot het Park van Tervuren. Binnen het gebied de Berg van Termunt bevinden 
zich restanten van een wateropvangreservoir dat vroeger werd gebruikt door het 
Afrikamuseum (stuw voor de centrale fontein). Het reservoir heeft een ronde vorm en is 
bijna volledig omringd met een kleine talud van 1 tot 2 m. Deze komvormige grasvlakte 
wordt gebruikt als een trapveldje. 

De Royal Golf Club Ravenstein ligt tussen de Tervurenlaan en het Zoniënwoud. Ze werd door 
Leopold II opgericht in 1905 als een uitbreiding van het Park van Tervuren voor de 
Brusselaars. 

Ten noorden: 

Het Moorselbos maakt deel uit van een bosgordel die loopt van het Zoniënwoud tot 
Kortenberg. Het Moorselbos valt binnen het habitatrichtlijngebied. 

De Renbaan van Sterrebeek ligt ten noorden van het park en is een voormalige 
paardenrenbaan. De site is echter al jaren niet meer in gebruik en is in verval geraakt. Het 
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gebied zou in de nabije toekomst een nieuwe invulling krijgen, waarbij er onder meer een 
golfbaan ingericht zal worden. 

In de nabije omgeving van het Park van Tervuren liggen twee habitatrichtlijngebieden. Ten zuiden 
van het park ligt er het gebied ‘Zoniënwoud’ en ten noordoosten situeert zich een deel van het 
gebied ‘Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ dat deels 
binnen het Moorselbos valt. 

1.2.2 Relatie met de omgeving: fietsknooppuntennetwerk 

Kaart 4 - Wandel- en fietspadennetwerk 

Op kaart 4 is het provinciaal fietsknooppuntennetwerk in de buurt van het Park van Tervuren 
weergegeven. Knooppunt 46 ligt aan de oostelijke rand van het plangebied, in de oosthoek van de 
Gordaalvijver, op de kruising van de Rijkunstdreef en de Keizerinnedreef. De route tussen 
knooppunten 46 en 60 loopt door het park, via deze Keizerinnedreef ten noorden van de vijvers. 
Tevens zijn de uitgebreide fietsroutes van het recreatief netwerk Zoniën weergegeven. 

1.2.3 Relatie met de omgeving: wandelnetwerk Zuid-Dijleland 

Kaart 4 - Wandel- en fietspadennetwerk 

Op kaart 4 worden de wandelpaden ter hoogte van het park weergegeven. Het wandelnetwerk Zuid-
Dijleland loopt door het park, knooppunt 4 ligt in het zuidwesten van het plangebied. Het recreatief 
netwerk Zoniën heeft een omvangrijk aantal wandelpaden, die gedeeltelijk samenvallen met het 
wandelnetwerk Zuid-Dijleland. 

De Warandewandeling komt door het park en loopt samen met het wandelnetwerk Zuid-Dijleland. 
Ook de Stanleywandeling en het School-van-Tervurenpad lopen gedeeltelijk in het park. 

In de nabije omgeving van het park lopen nog enkele wandelroutes: ten noorden van het park loopt 
de Meester Craps wandeling, ten noordoosten de Moorselwandeling, ten oosten is er de 
Voerwandeling die net als de Warandewandeling volledig samenloopt met het wandelnetwerk, in 
het zuidoosten de Oogstwandeling, ten zuidwesten van het park zien we de Arboretumwandeling en 
de Flossendellewandeling en tenslotte in het noordwesten de Cottagewandeling. 

1.2.4 Historische relaties met omliggende groengebieden en constructies 

1.2.4.1 Warandepark 

Kaart 2 - Situering 

Het plangebied en het zuidelijk parkdeel, vroeger gekend als Warandepark, vormen vanuit historisch 
oogpunt één geheel. De zuidelijke bospercelen van het park vormden in de 17

de
 eeuw het 

jachtdomein van de aartshertogen. 

1.2.4.2 Tervurenlaan 

In de periode 1895-1897 werd deze 10 kilometer lange laan aangelegd naar een ontwerp van 
architect-wegeninspecteur Victor Besme. Bedoeling was de twee prestigeprojecten van Leopold II, 
het Jubelpark en het Park van Tervuren (waar de afdeling Kongo van de Wereldtentoonstelling zou 
worden ondergebracht), met elkaar te verbinden. In 1895 werd een overeenkomst getekend tussen 
de Belgische Staat en de aannemer Edmond Parmentier waarin de aanleg van de eerste vier secties 
van de laan tot aan het Vierarmenkruispunt werd vastgelegd. Na verschillende voorstellen, werd 
bepaald dat de werken op basis van de volgende gegevens moesten worden uitgevoerd: de laan 
moest een uniforme breedte hebben van 57 meter, over een uitloopruimte van 9,5 meter voor de 
bebouwing beschikken, de aanplanting moest bestaan uit kastanjebomen met witte bloemen, en de 
algemene vormgeving moest gericht zijn op luxe en verfraaiing.” (bron: Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest, M.B. 30 januari 1997) 
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De laatste kilometers van de laan lopen in een rechte lijn naar het Koloniënpaleis, dit is duidelijk te 
zien op een luchtfoto (Figuur 1). Op dit moment fungeert de laan niet meer als ontvangstpoort van 
de site, met de bouw van het museum werd de eigenlijke toegang tot de site verlegd naar de 
Leuvensesteenweg. Het Masterplan voor het KMMA spreekt de wens uit om de Tervurenlaan in ere 
te herstellen als hoofdbenadering van de site.  

 

Figuur 1: Orthofoto van de Tervurenlaan 

(Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21
ste

 eeuw van de 
infrastructuur en zijn omgeving’, 30.03.2010, fase voorontwerp: stand van zaken, p25) 

 

1.2.4.3 Domein Ravenstein 

Het domein Ravenstein werd in 1880 door Leopold II aangekocht ter uitbreiding van het park in 
Tervuren. Later kocht hij ook het Kasteel van Ravenstein aan dat hij in 1903 aan de Koninklijke 
Schenking gaf. In 1906 stichtte Leopold II een golfclub op het domein. Hij koos hier, net als in het 
arboretum, voor het aanplanten met o.a. coniferen. Zowel het Park van Tervuren als het Domein 
Ravenstein werden aangelegd onder de dendrologische expertise van prof. Ch. Bommer. 

Op Figuur 1 is het domein te zien ten zuiden van de Tervurenlaan. 

1.2.4.4 Hoefijzer 

Rond 1750 werd ten westen van het Kasteel gestart met de bouw van een indrukwekkend stallen- en 
bediendencomplex, het Hoefijzer, naar het ontwerp van hofarchitect Jean-André Anneessens. Dit 
complex werd tevens opgevat als nieuwe monumentale kasteeltoegang in de as van de 
Kasteelstraat. De voormalige paardenstallen werden later o.a. omgevormd tot stoeterij, 
verblijfsaccommodatie, manege voor de gendarmerie, … totdat het door het onderbrengen van de 
Panquinkazerne zijn huidige functie kreeg. In plattegrond toont het hoefijzer twee symmetrische, 
aanvankelijk parallellopende en zich richting kasteel hoefijzervormig tot een ruime esplanade 
verwijdende vleugels, opgetrokken in witgeschilderde en bepleisterde baksteen met een natuurleien 
bedaking. Ten zuiden van het Hoefijzer bevindt zich de uit dezelfde bouwperiode daterende 
orangerie. 

Vanaf het Hoefijzer loopt een historische zichtas over de ruïne van het kasteel en de vijvers. 

1.3 Statuut van de wegen en de waterlopen 

Kaart 5 - Statuut van wegen en waterlopen 

Kaart 5 geeft de in het park aanwezige wegen en waterlopen weer. De aanwezige waterlopen 
worden weergegeven aan de hand van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA). De enige 
geklasseerde waterloop in het park is de Voer, een waterloop van derde categorie. De Voer behoort 
tot het Dijlebekken en het stroomgebied van de Schelde. Doorheen de Warande loopt een niet-
geklasseerde waterloop, ter hoogte van de Kleine en de Grote Vaartvijver 
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Aan de hand van Streetnet en de Atlas der Buurtwegen krijgen we een beeld van de openbare wegen 
in het park: 

 De Leuvensesteenweg, een secundaire weg type I, vormt grotendeels de noordgrens van 
het park en is volledig openbaar. 

 De Museumlaan, een volledig openbare landelijke weg, vormt de bovengrens van het 
parkdeel ten noorden van het Museum voor Midden-Afrika. 

 De Oude Leuvensedreef is als dreefstructuur aanwezig in het park, maar enkel het deel ten 
oosten van de Franse tuin is openbaar. 

 De Keizerinnendreef loopt in oost-west richting door het zuidelijke deel van het park, net 
ten noorden van de vijvers. De dreef heeft een openbaar karakter. Gemotoriseerd verkeer 
is toegelaten tot aan de overgang tussen de Kasteelvijver en de Spiegelvijver. 

 In het westen vormt de Duisburgsesteenweg samen met de Rijkunstdreef de grens van het 
plangebied. 

 In het zuidwesten komt de Grote Vaartdreef de Warande binnen en loopt parallel met en 
ten zuiden van de Kleine en de Grote Vaartvijver. 

 De Zittekestraat vormt in het zuiden de toegang tot de Warande. 

1.4 Statutaire identiteit 

1.4.1 Interne statutaire identiteit 

Het Park van Tervuren is volledig openbaar domein en in eigendom van de Belgische Staat en de 

Koninklijke Schenking (zie 1.1 Administratieve identificatiegegevens). 

1.4.1.1 Parkreglement 

Het parkreglement dat van toepassing is op het Park van Tervuren en de Warande is goedgekeurd op 
de gemeenteraad van 31 oktober 2006 en wordt in Bijlage 2 weergegeven. 

1.4.1.2 Erfdienstbaarheden 

Doorheen het park loopt, ter hoogte van de Keizerinnendreef, een collector voor regenwater. Het 
beheer van deze collector wordt gedeeld door Aquafin, VMM en gemeente Tervuren. 

1.4.1.3 Gebruiksovereenkomsten 

Er is een gebruiksovereenkomst tussen de Regie der Gebouwen en de KMMA voor het 
Koloniënpaleis en het museumgebouw. Het KMMA op haar beurt heeft een contract met Huis Van 
Dyck voor de huur van de feestzaal van het Koloniënpaleis. 

Het CAPA-gebouw is eigendom van de nv van Publiek Recht Fedimo. De Regie der Gebouwen huurt 
het gebouw van deze nv, de overeenkomst loopt tot 2017. 

De cafetaria ‘Aan de bootjes/bootjeshuis’ is in concessie gegeven voor 27 jaar aan de familie Singelé-
Koekelberg. 

NV Estate & Landscape staat in voor het beheer van het Park van Tervuren. Het onderhoudscontract 
loopt nog tot 2014. 

In het westen van het park, ten noorden van de Keizerinnendreef, ligt een wachtbekken. Dit 
wachtbekken werd door VMM aangelegd en beheerd. Er loopt momenteel een aankoopprocedure 
voor de verkoop van het terrein van de Regie der Gebouwen aan Aquafin. 
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1.4.1.4 Erfpachtovereenkomsten 

De archeologische site van het Hertogelijk Kasteel van Tervuren is in erfpacht gegeven aan de 
gemeente Tervuren voor een termijn van 30 jaar. 

De Sint-Hubertuskapel is in eigendom van de Regie der Gebouwen, maar hiervoor zal in de nabije 
toekomst een erfpachtovereenkomst gesloten worden met de gemeente. 

1.4.2 Externe statutaire identiteit 

1.4.2.1 Beleidsmatig kader 

Planologische bestemming 

Gewestplanbestemming - Parkgebied 

- Gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 

APA Nee 

BPA Nee 

GRUP  Afbakening Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel 

 

Kaart 6 - Bestemming volgens gewestplan 

Het Park van Tervuren heeft als bestemming parkgebied op het gewestplan. Het CAPA-gebouw en 
enkele percelen ten noorden van de Leuvensesteenweg zijn aangeduid als gebied voor 
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut.  

De gewestplanbestemmingen van het park, zoals te zien op kaart 6, zijn gewijzigd door het 
gewestelijk RUP ‘Afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (VSGB) en aanpalende 
openruimte gebieden’. 

Voor de juiste bepalingen van de stedenbouwkundige voorschriften horende bij het Grafisch plan 
(plan 11), zie http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00100/00124_00001/index.html 
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Figuur 2: Snede uit 'Afbakening Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en openruimte gebieden’ 

(Bron: Plan 11 - http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00100/00124_00001/index.html) 

 

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het Vlaamse Parlement heeft op 19.11.1997 het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
goedgekeurd. Dit document biedt het kader aan voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. 

De goedkeuring van het RSV heeft een aantal belangrijke consequenties voor het structuurplan van 
de gemeente Tervuren. 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt dat een deel van Tervuren zal worden gerekend tot 
het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel. Er wordt gesteld dat de onbebouwde ruimte (‘groene 
gordel’) in het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel een essentieel gegeven is. 

Daarnaast behoort de gemeente Tervuren tot het Vlaams stedelijk kerngebied, de zogenaamde 
Vlaamse Ruit. Dit verstedelijkte gebied tussen de steden Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent 
behoort tot één van de zes structuurbepalende stedelijke regio’s van internationale betekenis 
binnen Noord-West-Europa. De Vlaamse Ruit vormt een regio met internationaal economisch 
belang. Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om de belangrijkste stedelijke en economische 
ontwikkelingen in dit gebied een stimulans te geven. Dit betekent echter niet dat de Vlaamse Ruit 
zich verder zal ontwikkelen tot één grootstedelijk gebied. Bij de inplanting van nieuwe activiteiten zal 
steeds de bestaande stedelijke en economische structuur als basis worden genomen. 

Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant 

De provincie wenst de ruimtelijke principes van het Vlaams gewest te verfijnen en aan te vullen naar 
de ruimtelijke structuur van de provincie Vlaams-Brabant. Daartoe werden 5 kernprincipes 
geformuleerd die als leidraad fungeren bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 

Centrumprovincie met Brussel 

De provincie wordt gekenmerkt door een unieke centraliteit, zowel op Vlaams, federaal als op 
Europees niveau. Vlaams-Brabant huisvest belangrijke economische, administratieve en politieke 
‘spelers’. De centrale positie van Vlaams-Brabant wordt versterkt door de aanwezigheid van het 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00100/00124_00001/index.html
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De wederzijdse invloeden tussen Vlaams-Brabant en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest vragen naar een goede afstemming en samenwerking van alle 
beleidsdomeinen, in het bijzonder van de ruimtelijke ontwikkelingen. Het ruimtelijke beleid van de 
provincie Vlaams-Brabant houdt rekening met de huidige situatie, nieuwe tendensen, doelstellingen 
en beleidsopties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Vlaamse Ruit als ruimtelijk structurerend 

Een belangrijk deel van Vlaams-Brabant valt binnen de Vlaamse Ruit, een stedelijk netwerk op 
internationaal niveau. Hierdoor ontstaat een tweeledige structuur in Vlaams-Brabant die het 
uitgangspunt vormt voor een gedifferentieerd ruimtelijk beleid. De Vlaamse Ruit wordt gekenmerkt 
door een hogere densiteit inzake bevolking, economische activiteiten, verkeersstromen en andere 
functies. De grotere diversiteit aan functies veroorzaakt een grotere versnippering en druk op de 
beschikbare ruimte. De uitdaging bestaat erin de spontane, externe druk (economische groei, 
bevolkingsgroei) op het gebied, gestructureerd op te vangen zodat de leefbaarheid en de 
bereikbaarheid gegarandeerd worden. 

Open ruimtestructuur 

Het RSVB selecteert elementen van de ecologische structuur van bovenlokaal belang: 

Natuurverbindingsgebieden en natuurverwevingsgebieden. Hogenbos, Moorselbos en het Park van 
Tervuren worden geselecteerd als (bosgebonden) natuurverbindingsgebied. 

Binnen de differentiatie van de gewenste agrarische structuur behoren delen van Tervuren tot de 
zoekzone voor structurele verbreding’. Hier kunnen landbouwbedrijfsites nieuwe bestemmingen 
krijgen in de secundaire of tertiaire sector. Naast land- en tuinbouw zijn nieuwe economische 
dragers toegelaten: recreatie, toerisme, tuinaanleg, museumactiviteiten, waterbeheer,… Anderzijds 
behoren delen van Tervuren tot ‘landbouwgebieden met structurele beperkingen’ In beide zones 
kunnen aan de landbouw beperkingen worden opgelegd om de natuurlijke of landschappelijke 
waarden te vrijwaren. Natuur- en landschapsbeheer worden gestimuleerd binnen de gewenste 
landschapsstructuur worden de kastelensites van de Brusselse rand (oost) met ondermeer het Park 
van Tervuren en het Zoniënwoud, het boslandschap ter hoogte van het plateau van Duisburg en het 
plateau tussen Brussel en Leuven en het hollewegenlandschap rond Duisburg geselecteerd als 
belangrijke landschapswaarden. 

Toeristisch-recreatieve structuur 

Tervuren is gelegen in het stedelijk toeristisch-recreatief netwerk rond Brussel. Dit betekent dat er 
toeristisch-recreatieve knooppunten worden ontwikkeld die met de toeristisch-recreatieve 
infrastructuur worden verbonden. Tervuren vervult op dit vlak een centrumfunctie voor de ruimere 
omgeving. Aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed en landschappelijke waarden zijn hier aan de 
orde, naast de verdere uitbouw van het plattelands- en hoevetoerisme. Indien de provincie de 
bevoegdheid van het Vlaamse Gewest krijgt toebedeeld, zal zij instaan voor het behoud van de 
bestaande golfterreinen, oa. Royale Golf Club Belgique. Duisburg Militaire Golfclub zal afhankelijk 
van de ruimtelijke afweging een individuele behandeling krijgen. 

Deelruimte Open Schicht 

Tervuren wordt gerekend tot de deelruimte ‘Open Schicht’, een open wig tussen Leuven, Brussel en 
Mechelen. Residentiële druk, talrijke verkeersaders en de versnippering van de natuurlijke structuur 
getuigen van de stedelijke invloedssferen van Brussel en Leuven. In de Open Schicht wordt de open 
ruimte als karakteristiek beschouwd. Daarom worden bovenlokale bedrijvigheid en grootschalige 
residentiële ontwikkelingen maximaal beperkt. De uitbouw van de bestaande woonkernen zal 
beperkt blijven en voornamelijk gericht zijn op het verbeteren van het voorzieningenniveau voor 
recreanten. Daarbij zal de versnippering van de kenmerkende natuurlijke en agrarische structuur 
tegengegaan worden om te komen tot een groot aaneengesloten natuur- of landbouwgeheel. 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) 
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Het ruimtelijk structuurplan voor Tervuren werd op 12 februari 2009 goedgekeurd door de 
deputatie. De zaken relevant voor het Park van Tervuren vermeld in het GRS worden hieronder kort 
opgelijst. 

Het park van Tervuren vervult een belangrijke functie als ‘randstedelijk’ groengebied en dient verder  
gevrijwaard te worden in de openbaarheid en toegankelijkheid. Het parkgebied dient in samenhang 
met haar natuurlijke, landschappelijke en recreatieve context als cultuurhistorische parkgebied 
gevrijwaard te blijven. Hierbij dient er bijzondere aandacht besteed te worden aan het historisch 
parkgebied met zijn kenmerkende landschapsarchitectuur uit de verschillende periodes en zijn 
gebouwenensembles. Het gebied dient zijn bijzondere sociaalrecreatieve functie verder te vervullen, 
afgestemd op zijn cultuurhistorische context. Hierbij dienen de ecologisch zeer waardevolle 
gebieden gebufferd en gezoneerd te worden, gericht op het vrijwaren van de kwetsbare 
natuurkernen. Dit impliceert dat bepaalde delen tijdelijk kunnen worden afgesloten voor het grote 
publiek.  

Ontwikkelingsperspectieven voor de parkgebieden binnen de gemeente worden als volgt 
omschreven: 

- Voor de parkgebieden wenst de gemeente de nadruk te leggen op de toegankelijkheid voor 
alle Tervurenaren en de duidelijke keuze voor passief recreatief medegebruik. 

- In de parkgebieden kunnen natuurlijke overgangszones gecreëerd worden tussen de 
hooghout aanplanten zodat de bosranden als ecologische gradiënt ontwikkeld kunnen 
worden; 

- in het park van Tervuren zijn horecavoorzieningen toegelaten in functie van de uitbouw van 
toeristische voorzieningen op bovenlokaal niveau. Ze dienen afgestemd te worden op het 
cultuurhistorisch karakter van het parkgebied (vb. Spaans Huis en “De bootjes”). 

De gemeente wenst projecten in het park van Tervuren die instaan voor het toegankelijk maken en 
opwaarderen van het historische park van Tervuren en bijhorende gebouwenensembles te 
ondersteunen. Zo ondersteunt ze het inplanten van een nieuwbouw in functie van museumruimte 
en de restauratie van de museum- en nevengebouwen (projecten van de federale overheid). De 
gemeente wenst evenwel degelijk betrokken te worden bij de opmaak van deze plannen. De te 
realiseren plannen moeten het nodige respect aan de dag leggen voor het ruime parkgebied en 
moeten op die manier een duidelijke meerwaarde bieden voor de realisatie van de gewenste 
ruimtelijke structuur van de gemeente. De gemeente drukt tevens zijn bezorgdheid uit over de 
verkeersdruk die bij het realiseren van de projecten gegenereerd zal worden. Deze verkeersdruk mag 
niet leiden tot een aantasting van het parkkarakter noch van het passief recreatief gebruik van het 
park. Er moet hier maximaal worden ingezet op ontsluiting via openbaar vervoer. De nieuwe 
ontwikkelingen mogen ook niet leiden tot een overbelasting van de leefkwaliteit in het centrum 
noch mogen deze ontwikkelingen ten kosten gaan van de bloeiende horeca in het centrum van 
Tervuren. 

Masterplan ‘De herontdekking van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Tervuren’ 

Om de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
(KMMA) binnen het historisch kader en de ruimtelijke context van het museum te onderzoeken, 
werd in 2008 een masterplan opgesteld in opdracht van de Regie der Gebouwen. 

Het masterplan gaat uit van de volgende principes: 

 De verschillende programma’s (onderzoek, museum, publieksruimte) worden 
gecentraliseerd waardoor elk gebouw haar eigenheid terug krijgt. 

 De site wordt opnieuw benaderd via de Tervurenlaan (en niet via de Leuvensesteenweg). 

 Het bestaande museumgebouw wordt zoveel mogelijk intact gelaten. 

Het masterplan start met het weergeven van de resultaten van een bouwhistorisch onderzoek  voor 
de volledige parksite. Daarnaast worden de invloedsfeer en bereikbaarheid van het museum, de 
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verkeersituatie in de omgeving en parkeren op de site besproken. Voorstellen ter verbetering van de 
bestaande situatie zijn: 

 Door de site te benaderen via het verlengde van de Tervurenlaan, wordt de 
Leuvensesteenweg ontlast. 

 Parkeren op de site wordt gebundeld: bezoekers, pendelaars, onderzoekers en 
schoolbussen zullen naar afzonderlijke parkings worden geleid. Voor het inrichten van de 
bezoekersparking worden vier alternatieven geformuleerd. De voorkeur gaat in het 
masterplan uit naar het plaatsen van een ondergrondse parking voor het Koloniënpaleis. 

Het masterplan woog verschillende scenario’s voor het onderbrengen van de functies in alle 
gebouwen af en kwam tot volgend scenario: 

 Het Koloniënpaleis krijgt opnieuw een publieksgericht karakter met naast de feestzaal een 
mediatheek en congrescentrum. 

 Het museum  en de flankerende paviljoenen worden maximaal gebruikt als 
tentoonstellingsruimte, maar krijgen een nieuw onthaal en bijkomende 
tentoonstellingsruimtes in een nieuw paviljoen. 

 Het CAPA-gebouw wordt het onderzoekscentrum waar alle onderzoeksruimtes van de 
verschillende wetenschappelijke departementen terug te vinden zijn. Alle verspreide 
collecties worden ondergebracht in een nieuw collectiegebouw. 

Voor de verschillende gebouwen bevat het masterplan een ontwerp met indeling van de ruimtes. 

De bestaande situatie en het scenario van het masterplan worden weergegeven in Figuur 3.  

Voor de verschillende delen van het park (Franse tuin, bos, tuin Koloniënpaleis, zone rondom de 
vijvers) wordt aan de hand van een fotoreportage de paden, de ingangen, de randen en andere 
karakteristieke elementen gedocumenteerd. Daarna worden concepten voor het herwaarderen van 
de site benoemd. Zo wordt er belang gehecht aan het opwaarderen van historische zichtassen, aan 
het verscherpen van het contrast tussen Franse tuin en bos en aan de hiërarchie van de paden. 
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Figuur 3: Scenario masterplan 

 

Structuurvisie Zoniënwoud (2006-2008) 

De Structuurvisie Zoniënwoud werd opgemaakt in opdracht van initiatiefnemers Agentschap voor 
Natuur en Bos (Beheerregio Groenendaal), Leefmilieu Brussel- Brussels Instituut voor Milieubeheer, 
Natuur, Water en Bos en Division de la Nature et des Forêts (Direction de Mons, Cantonnement de 
Nivelles). Het gehele Park van Tervuren maakt deel uit van het projectgebied van de Structuurvisie 
Zoniënwoud. 

Binnen het project werd een visie ontwikkeld voor diverse aspecten aangaande ecologie, recreatie, 
(cultuur-)historiek en economie. De ontwikkelde visie kan samengevat worden in vier kernprincipes: 
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 Afnemende geleiding vanaf goed uitgeruste poorten in het belang van recreant én 
natuur. 

o Het gebied wordt gekenmerkt door een ecologische hoofdstructuur. Deze 
structuur dient versterkt te worden door het woud te versterken, 
verbindingen te realiseren tussen het woud en valleien en groengebieden in 
de omgeving, de impact van de aanwezige infrastructuren te beperken, 
rustzones en beschermingszones af te bakenen en de recreatieve druk op de 
ecologische hoofdstructuur te verminderen. 

o De recreatieve druk moet beperkt worden door een afnemende geleiding. 
Hiertoe worden zes toegangspoorten en zes instapplaatsen voorgesteld. 
Binnen een straal van 500 meter rondom de poorten wordt een aanbod voor 
de bosrecreant voorzien. Naarmate de recreant zich verder van de poort 
verwijderd, zal de kwaliteit, het uitrustingsniveau en het aanbod afnemen en 
zo de recreatiedruk in bepaalde delen van het Zoniënwoud verminderen. De 
kleinere instapplaatsen worden aanvullend aan de toegangspoorten ingericht. 
Belangrijk voor het Park van Tervuren is de aanduiding van één van de zes 
toegangspoorten in het Park van Tervuren. 

 Recreatieve en ecologische netwerken die aantakken op hun omgeving 

o De recreatieve paden binnen het Zoniënwoud moeten aantakken op de lange-
afstandsroutes buiten het woud, zodat het woud vlot bereikbaar wordt en de 
bestaande routes binnen het Zoniënwoud deel gaan uitmaken van een 
uitgebreider netwerk. 

o Recreatie wordt geconcentreerd aan de toegangspoorten. Tussen de 
toegangspoorten wordt een beperkt doch kwalitatief recreatief netwerk 
voorzien. 

 Van een regionaal verschillende aanpak naar een eigen herkenbare identiteit zonder 
gewestgrenzen 

o Over de verschillende gewesten heen dient gedetailleerd overleg gepleegd te 
worden aangaande infrastructuur (onder meer uniforme bewegwijzering), 
wetgeving en beleidsuitvoering. Zo werd er reeds een uniforme huisstijl 
uitgewerkt voor infoborden. 

 Beperking van de verstoring en van de ruimtelijke versnippering door infrastructuur 

o Opdat de ecologische en recreatieve structuren optimaal zouden functioneren, 
moet de versnippering en verstoring van grote infrastructuren die het woud 
doorsnijden worden aangepakt. 

De visie wordt geconcretiseerd in een stappenplan met noodzakelijke of aangewezen realisaties. 
Voor het Park van Tervuren worden twee acties genoemd: de opmaak van een inrichtingsplan en de 
realisaties van de recreatieve poort. 

Beheerplan Zoniënwoud 

Het beheerplan voor het Vlaamse gedeelte van het Zoniënwoud dat grenst aan het Park van 
Tervuren is momenteel in opmaak. Het beheerplan wordt opgesteld door het Agentschap voor 
Natuur en Bos en zal gelden voor de periode 2013-2033. 

Gezien de historische relatie tussen het meest noordelijke deel van het huidige Zoniënwoud 
(Warande) en het Park van Tervuren, is overleg bij de opmaak van beide beheerplannen wenselijk. 
Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan uniforme bebording en bewegwijzering. 
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Beheerplan Berg van Termunt 

De Berg van Termunt is een mooi bosgebied met enkele zware inlandse eiken. Voor dit gebied 
wordt, in opdracht van de gemeente Tervuren, een beheerplan opgemaakt door het 
Dienstencentrum voor Bosbouw (DCB). In het kader van dit bosbeheerplan werden reeds 
inventarisaties uitgevoerd op terrein. De uitwerking van de beheervisie en beheermaatregelen zal 
afgerond worden na de ontwikkeling van het RUP voor het gebied. Bij de opbouw van de visie zullen 
uiteraard de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB) gevolgd worden. Zo zal er aandacht zijn voor open 
plekken (onder meer langs de tramlijn) en bosrandontwikkeling (onder meer aan de zuidgrens van 
het gebied met de Tervurenlaan). 

Doordat de Berg van Termunt en het Park van Tervuren gescheiden worden door de drukke 
Tervurenlaan en Leuvensesteenweg, is er tussen beide gebieden weinig interactie. 

Parkeerstudie Tervuren 

In 2015 werd door traject een parkeerstudie opgemaakt voor Tervuren. De studie werd opgevolgd 
door de gemeente Tervuren, de Regie der Gebouwen, het Agentschap voor Natuur en Bos, het 
Afrikamuseum (KMMA) en Onroerend Erfgoed. 

Op basis van onder meer enquêtes, een bezettingsonderzoek en een duuronderzoek wordt een 
parkeerstrategie opgemaakt. De visie van deze parkeerstrategie anticipeert op de vastgestelde 
problemen en op de geplande structurele ingrepen in het parkeeraanbod door middel van de bouw 
van nieuwe parkings. 

De visie is verder uitgewerkt in een concreet actieprogramma gekoppeld aan een timing. De parking 
aan de Terminus zal worden uitgebreid en er komt een nieuwe ondergrondse parking in het park 
met inrit ten noorden van het Kolonieënpaleis. Na de opening van deze parking zal er een 
parkeerverbod gelden in onder meer de Kastanjedreef. Ook het voorzien van fietsenstallingen aan 
de verschillende ingangen van het park is opgenomen als actiepunt. 

1.4.2.2 Bosdecreet 

Het bosdecreet van 13 juni 1990 reglementeert de bossen, ongeacht de bestemming volgens het 
gewestplan, andere beschermingen of eigenaar. Het kent aan de bossen verschillende functies toe, 
het regelt de toegankelijkheid, het stelt het opmaken van een uitgebreid beheerplan voor bossen 
groter dan 5 ha verplicht en het beschermt de bossen. 

Het bosdecreet werd in november 1999 lichtjes aangepast. Terwijl vroeger een bos enkel kon gekapt 
worden ten openbaar nut, is het nu mogelijk een bos (b.v. gelegen op een bouwgrond) te kappen als 
de eigenaar zelf (of via een derde partij) een boscompensatie voorziet. Hij kan deze compensatie 
voorzien via de aanplanting van nieuw bos op een ander perceel of via een bijdrage aan het 
boscompensatiefonds. 

Naargelang de eigenaar en het beheer onderscheidt men: 

 privé-bos 

 openbaar bos: bos in mede-eigendom van gemeente, provincie, OCMW, … 

 domeinbos: openbaar bos waarvan het volledige bosbeheer werd toevertrouwd aan het 
Bosbeheer. 

Het bosdecreet regelt tevens de toegankelijkheid van bossen. Alle bossen zijn in principe voor het 
publiek steeds toegankelijk (op de boswegen en op de openbare doorgangswegen), tenzij een 
specifieke regeling wordt voorzien met ruimere of beperktere toegankelijkheid. 

In het bosdecreet staat bovendien ook vermeld dat bosreservaten kunnen erkend worden. In een 
bosreservaat wordt de groei en de ontwikkeling van het bos vrijgelaten, wordt gestreefd naar het 
behoud of het tot stand brengen van natuurlijke bosgemeenschappen en bijzondere bostypes. Er 
worden bijzondere beschermings- en beheersmaatregelen genomen omdat het bos een ecologische 
en wetenschappelijke functie vervult. 
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De bosgebieden in het Park van Tervuren vallen onder het Bosdecreet. 
 
Noot: 

Het decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos (9 mei 2014) vervangt het huidige 
Bosdecreet en Natuurdecreet. De uitvoeringsbesluiten van dit decreet zijn echter nog niet 
gepubliceerd bij afronding van dit beheerplan waardoor het nieuwe decreet nog niet in werking is 
getreden.  

 

1.4.2.3 Natuurdecreet 

Het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
(‘Natuurdecreet’), is de centrale juridische basis van het natuurbeleid in Vlaanderen.  

Het decreet is opgebouwd aan de hand van een zestal luiken. 

1. Algemene doelstellingen van het natuurbeleid. 

2. Het horizontale natuurbeleid: het natuurbeleid dat algemeen en overal van toepassing is, 
zoals de zorgplicht en de natuurtoets. 

3. Gebiedsgericht beleid. Dit gaat over de bescherming van gebieden met een hoge 
(toekomstige) waarde voor de natuur zoals het Vlaams Ecologisch Netwerk, de Speciale 
Beschermingszones en de natuurreservaten via allerhande instrumenten zoals de aankoop 
van terreinen, de subsidiëring van het beheer van reservaten, de passende beoordeling in 
Speciale Beschermingszones, natuurinrichting en natuurrichtplannen. 

4. Soortgericht beleid. 

5. Samenwerking met doelgroepen en andere overheden; een voorbeeld hiervan zijn de 
regionale landschappen. 

6. Een aantal algemene en klassieke zaken zoals de officiële structuren van het natuurbehoud, 
zoals de Vlaamse Hoge Raad voor het Natuurbehoud en het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek. 

De Vlaamse Regering kan terreinen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van 
natuur en het natuurlijke milieu aanwijzen of erkennen als natuurreservaat. In deze 
natuurreservaten wordt, via een aangepast beheer een natuurstreefbeeld behouden en ontwikkeld. 

De Speciale Beschermingszones (SBZ) verwijzen naar de habitatrichtlijngebieden en 
vogelrichtlijngebieden en werden aangeduid in navolging van Europese richtlijnen. 

Het Park van Tervuren bevindt zich niet in VEN-gebied of SBZ-gebied. Er ligt ook geen 
natuurreservaat binnen het park. 

In de omgeving van het Park van Tervuren komen volgende VEN-gebieden, SBZ-gebieden en 
natuurreservaten voor (zie Kaart 3 - Omgeving): 

 Zoniënwoud (VEN- en habitatrichtlijngebied ten zuidwesten van het park) 

 Valleien van de Dijle, de Laan en de IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden 
(habitatrichtlijngebied ten zuidoosten van het park) 

 De IJsevallei (VEN-gebied ten zuidoosten van het park 

 De Dijlevallei (VEN-gebied ten zuidoosten van het park) 

Er liggen geen vogelrichtlijngebieden in de nabije omgeving van het park. 

1.4.2.4 Onroerenderfgoeddecreet 

Kaart 7 – Cultuurhistorische elementen 

http://212.123.19.141/ALLESNL/wet/Zoekexec.vwp?SkipResult=Y&WetID=1005915&ArtID=1024865
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Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 werd op 17 oktober 2013 gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad. Met het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 16 mei 2014 werd het goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het 
nieuwe decreet vervangt de drie bestaande decreten (monumentendecreet van 1976, 
archeologiedecreet van 1993 en landschapsdecreet van 1996) en een wet uit 1931 op het behoud 
van monumenten en landschappen. 

Het decreet voorziet in verschillende instrumenten om onroerend erfgoed te beschermen en te 
beheren. Eén van deze instrumenten is het beheersplan. In dit plan wordt vastgelegd welke 
werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn.  

 

De landschapsatlas is de inventaris van de relicten van de traditionele landschappen. Het is een 
gebiedsdekkende, wetenschappelijk onderbouwde inventaris van het landschap aan het begin van 
de 21

ste
 eeuw. De nadruk ligt op de inventaris van de (erfgoed)landschapskenmerken van 

bovenlokaal belang met erfgoedwaarde. 

De Vlaamse overheid kan een inventaris vaststellen, om ervoor te zorgen dat onroerend ergfoed 
behouden blijft. De bevoegde minister bevestigt hiermee dat het object erfgoedwaarde bezit en 
bewaard blijft. De vaststelling van een dergelijke waarde, verbindt een aantal rechtgevolgen aan 
objecten. Het nieuwe erfgoeddecreet voorziet de vaststelling van tenminste vijf inventarissen. Dit 
zijn: 

- De inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
- De landschapsatlas. 
- De inventaris van archeologische zones. 
- De inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde. 
- De inventaris van historische tuinen en parken. 

 
Het Park van Tervuren maakt deel uit van de volgende zones: 
- Relictzone R20027: Park van Tervuren - Tervuurselaan 
- Ankerplaats A20038: Dorpskom Tervuren en Warandepark 

1.4.2.5 Beschermingsbesluiten 

Kaart 7 – Cultuurhistorische elementen 

Het Park van Tervuren en de Warande werd bij Koninklijk Besluit van 16 februari 1978 beschermd als 
landschap. De bescherming legt beperkingen op aan de rechten van de eigenaars. Deze bescherming 
beslaat een ruimer oppervlak dan voorwerp is van dit parkbeheerplan. Zo is het verboden: 

 Nieuwe constructies op te richten; 

 De bestaande gebouwen te slopen, te verbouwen en de ordonnantie of het uitzicht 
ervan te wijzigen; 

 De beplantingen te wijzigen, de bestaande bomen meer dan normaal te snoeien en het 
struikgewas te kappen of uit te roeien; 

 Reclamepanelen, of gelijk welke publiciteit aan te brengen; 

 Lucht- en grondgeleidingen te plaatsen; 

 Vijvers of grachten te dempen; 

 De wegenis te verharden; 

 De natuurlijke configuraties van het terrein te wijzigen door allerhande werken en 
allerhande mogelijke activiteiten of ingrepen. 

Het decoratief houtwerk in de Zuidertoren van het Koloniënpaleis is bij Ministerieel Besluit van 23 
oktober 1981 beschermd als monument om redenen van historische en artistieke waarde. 
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Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is bij Ministerieel Besluit van 23 oktober 1985 
beschermd als monument omwille van historische en artistieke waarde van exterieur en interieur, 
zonder zolders en kelders. 

Bij Ministerieel Besluit van 14-07-2004 werd het Park van Tervuren beschermd als monument 
omwille van haar historische waarde. De historische waarde beschreven in het Ministerieel Besluit 
kan als volgt samengevat worden: De oorsprong van het park grijpt terug tot ca. 1200 toen de 
Brabantse hertog Hendrik I een burcht liet optrekken aan de samenloop van de Voer en de 
Maelbeek. Dit gebouw werd verschillende keren uitgebreid en omgevormd tot het in 1781 gesloopt 
werd. Volgende bouwwerken worden vermeld in de tekst: de Sint-Hubertuskapel, de ommuring van 
de Warande met de Leuvensepoort, de Bospoort en de Warandepoort, het stallen- en 
bediendencomplex, de ijskelder, het beeld van ‘Claudius Civilis’, het Koloniënpaleis en het 
Koninkelijk Museum voor Midden-Afrika. De cultuurhistorische waarde zit vervat in de unieke, 
historisch sterk gelaagde parksite bestaande uit de ommuurde warande met drevenpatroon en 
Borgvijver, de ‘Zevenster’, de Kanaalvijver, de Vossemvijver en de Franse tuin. 

Het Ministerieel Besluit van 14-07-2004 werd gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 05-06-2009 
voor de bescherming als monument. Ook de bescherming als landschap werd gewijzigd: het 
Koninklijk Besluit van 16-02-1978 werd gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 10-06-2010 
waarbij enkele percelen (onder meer de ‘moestuin’ in het noordwesten van het park) uit de 
bescherming werden gehaald. De bescherming als monument beslaat een ruimer oppervlak dan 
voorwerp is van dit parkbeheerplan. 

Tevens valt de Sint-Hubertuskapel onder het bouwkundig erfgoed als puntrelict n° 42769 en valt het 
Park van Tervuren en de Warande binnen het traditioneel landschap ‘Zoniënwoud’ (n° 730020). 
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1.5 Opmetingsplan en terreineenheden 

Kaart 8 – Opmetingsplan plangebied 

Kaart 8 geeft het opmetingsplan van het plangebied van voorliggend beheerplan weer. Dit 
opmetingsplan werd gemaakt op basis van eerdere opmetingen aangereikt door de opdrachtgever 
en bijkomende opmetingen uitgevoerd door Antea Group. 

1.5.1 Terreineenheden 

In deze paragraaf worden de kaarten met codering van de vlak- lijn,- en puntvormige elementen 
volgens de codering van het format van het HPGB weergegeven. In Bijlage 4 worden de tabellen met 
bijhorende toelichting volgens het format van HPBG op deze codering weergegeven. Een aantal 
codes zijn toegevoegd. Voor de puntvormige elementen is nader onderscheid gemaakt in het type 
van infrastructuurelement. Gezien het hier een groot aantal verschillende elementen betreft, werd 
ervoor geopteerd om aan elk type een afzonderlijke code toe te kennen. Hierdoor wordt een goed 
beeld verkregen van de verschillende soorten en aantal verschillende soorten elementen. 

Volgende elementen werden toegevoegd: 

 Vlakvormige elementen: 

o ‘63_onverharde open ruimte’ 

o ‘64_halfopen verharde open ruimte’ 

o ‘65_verharde open ruimte’ 

o ‘66_eilandje’ 

o ‘67_serre’ 

o ‘91_rietland’ 

o ‘92_zone rond gebouw’ 

 Lijnvormige elementen: 

o ‘68_afsluiting’ 

o ‘69_verkeersvertragende drempel’ 

o ‘70_keerelementen’ 

o ‘71_ruïne’ 

 Puntvormige elementen: (voornamelijk elementen als aanvulling op de codering 
infrastructuurelement) 

o ’72_alleenstaande heester’ 

o ’73_afvalcontainer’ 

o ’74_afvalkorf’ 

o ‘75_afzetpaal’ 

o ‘76_bareel met afzetpaaltjes’ 

o ‘77_verlichtingspaal’ 

o ‘78_vlaggenmast’ 

o ‘79_richtingwijzer’ 

o ‘80_infobord’ 

o ‘81_infobord 100 jaar KMMA’ 
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o ‘82_standbeeld - kunstwerk’ 

o ‘83_zitbank’ 

o ‘84_brievenbus’ 

o ‘85_brug’ 

o ‘86_poort’ 

o ‘87_leuvensepoort’ 

o ‘88_overdekte fietsenstalling’ 

o ‘89_Hobé-gebinte 

o ‘90_trappen’ 

o ‘96_restanten Hof van Termunt’ 

o ‘97_naambord’ 

o ‘98_toegankelijkheidsbord’ 

o 100_slagboom’ 

1.5.1.1 Vlakvormige terreineenheden 

Kaart 9 - Vlakvormige terreineenheden 

Op kaart 9, in bijlage 1, worden de vlakvormige terreineenheden weergegeven. In Tabel 4 wordt een 
samenvattende tabel weergegeven van de 15 verschillende vlakvormige terreintypes met zowel hun 
bijhorende totale als procentuele oppervlakten. Uit de tabel blijkt dat de grootste oppervlakte in het 
park ingenomen wordt door hooghout (44,36%). Ook het gazon (24,54%) en de vijvers (16,33%) 
nemen een groot aandeel in. Qua verharding in het park treft men voornamelijk halfopen verharde 
open ruimte aan (6,67%). Onder deze categorie van vlakvormige terreineenheden vallen alle 
halfopen verharde paden (dolomiet) die breder zijn dan 2 meter. Deze getallen worden hieronder 
ook grafisch weergegeven in Figuur 4. 

Tabel 4: Overzicht van de vlaktypes met aantal terreineenheden, totaaloppervlakte en procentuele 
oppervlakte. 

Vlaktype Aantal Totale opp. (m²) Procentuele opp. 

2.  middelhout 2 2.557 0,36 % 

3.  parkhout 1 204 0,03 % 

4.  hooghout 45 316.784 44,36 % 

8.  bosgrasland 2 3.582 0,50 % 

11.  collectie 1 2.522 0,35 % 

13.  heesteraanplant 19 5.032 0,70 % 

14.  gazon 134 175.213 24,54 % 

28.  sierbeplanting 51 2.554 0,36 % 

30.  vijver 5 116.638 16,33 % 

31.  gebouw 23 19.555 2,74 % 

63.  onverharde open ruimte 2 2.243 0,31 % 

64.  halfopen verharde open ruimte 19 47.634 6,67 % 
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65.  verharde open ruimte 45 18.573 2,60 % 

66.  eilandje 5 769 0,11 % 

67.  serre 1 250 0,04 % 

Totaal 355 714.110 100,00 % 

 

 

Figuur 4: Procentuele verdeling van de vlakvormige terreineenheden 

Kaart 35 – Engels park - Vlakvormige terreineenheden 

Op kaart 35, in bijlage 1, worden de vlakvormige terreineenheden weergegeven van het Engels Park 
rondom Vossemvijver. In 
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Tabel 5 wordt een samenvattende tabel weergegeven van de 9 verschillende vlakvormige 
terreintypes met zowel hun bijhorende totale als procentuele oppervlakten. Uit de tabel blijkt dat de 
grootste oppervlakte in het park ingenomen wordt door de vijver (55,50%). Verder nemen ook het 
hooghout (20,64%) en gazon (18,63%) nemen een groot aandeel in. 
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Tabel 5: Overzicht van de vlaktypes met aantal terreineenheden, totaaloppervlakte en procentuele 
oppervlakte in het Engels park. 

Vlaktype Aantal Totale opp. (m²) Procentuele opp. 

4.  hooghout 1 40.018 20,64 % 

14.  gazon 1 36.111 18,63 % 

17.  hooiland 2 6.886 3,55 % 

30.  vijver 1 107.590 55,50 % 

31.  gebouw 1 181 0,09 % 

65.  verharde open ruimte 2 1.112 0,57 % 

66.  eilandje 1 320 0,17 % 

91.  rietland 4 814 0,42 % 

92.  zone rond gebouw 1 835 0,43 % 

Totaal 14 193.867 100,00 % 

 

1.5.1.2 Lijnvormige terreineenheden 

Kaart 10 - Lijnvormige terreineenheden 

In bijlage 1 worden op kaart 10 de lijnvormige terreineenheden weergegeven. In Tabel 6 wordt een 
samenvattende tabel weergegeven van de 14 verschillende lijnvormige terreintypes met hun totale 
en procentuele lengte. Uit de tabel blijkt dat het grootste aandeel in beslag wordt genomen door 
semi-natuurlijke oever waterpartij (23,40%) en verharde wegen (19,03%). Voor de verharde wegen 
(weginfrastructuur van meer dan 2 meter breed met gesloten verharding) betreft het hoofdzakelijk 
de asfaltwegen rond de vijvers in het zuiden van het park. 

Daarnaast zijn ook de bomenrijen (9,84%), de halfopen verharde wegen (9,82%) en de onverharde 
paden (9,58%) sterk vertegenwoordigd. De procentuele verdeling van de lijnvormige 
terreineenheden wordt ook grafisch weergegeven in Figuur 5. 

Tabel 6: Overzicht van de lijntypes met aantal terreineenheden, totaallengte en procentuele 
lengte. 

Lijntype Aantal Totale lengte (m) Proc. lengte 

36. bomenrij 19 1.953 9,84 % 

37. geschoren haag 61 1.123 5,66 % 

42. semi-natuurlijke oever waterpartij 14 4.647 23,40 % 

45. greppel 1 228 1,15 % 

48. verharde weg 8 3.779 19,03 % 

49. halfopen verharde weg 10 1.949 9,82 % 

50. onverharde weg 2 591 2,98 % 

52. verhard pad 6 151 0,76 % 

53. halfopen verhard pad 5 869 4,38 % 
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54. onverhard pad 16 1.903 9,58 % 

68. afsluiting 20 1.091 5,49 % 

69. verkeersvertragende drempel 7 44 0,22 % 

70. keerelementen 36 1.294 6,52 % 

71. ruïne 2 234 1,18 % 

Totaal 207 19.856 100,00 % 

 

 

Figuur 5: Procentuele verdeling van de lijnvormige terreineenheden 

Kaart 36 – Engels park - Lijnvormige terreineenheden 

In bijlage 1 worden op kaart 36 de lijnvormige terreineenheden weergegeven van het Engels Park 
rondom Vossemvijver. In Tabel 7 wordt een samenvattende tabel weergegeven van de 3 
verschillende lijnvormige terreintypes met hun totale en procentuele lengte. Uit de tabel blijkt dat 
het grootste aandeel in beslag wordt genomen door semi‐natuurlijke oever waterpartij (51,17%) en 
verharde wegen (31,84%). 

Tabel 7: Overzicht van de lijntypes met aantal terreineenheden, totaallengte en procentuele lengte 
in het Engels park. 

Lijntype Aantal Totale lengte (m) Proc. lengte 

42. semi-natuurlijke oever waterpartij 3 2.576 51,17 % 

48. verharde weg 4 1.603 31,84 % 

53. halfopen verhard pad 2 855 16,99 % 

Totaal 9 5.034 100,00 % 
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1.5.1.3 Puntvormige terreineenheden 

Kaart 11 - Puntvormige terreineenheden 

In bijlage 1 op kaart 11 worden de puntvormige terreineenheden weergegeven. In Tabel 8 wordt een 
samenvattende tabel weergegeven van de 22 verschillende puntvormige terreintypes en hun 
aantallen. Over het park verspreid komen er 134 alleenstaande bomen (22,37%) en 152 
alleenstaande heesters (20,87%) voor, samen goed voor bijna de helft (43,24%) van de puntvormige 
elementen. Tevens zijn er nog 14 bomengroepen (2,34%) waar te nemen. 

Daarnaast zijn er veel rustmogelijkheden door de aanwezigheid van maar liefst 122 zitbanken 
(20,37%). Doorheen het park zijn er 40 infoborden (6,68%), zowel algemene (10 stuks) als specifieke 
(100 jaar KMMA - 30 stuks). 

Tabel 8: Overzicht van de punttypes met aantal terreineenheden en procentuele verdeling 

Punttype Aantal Procentuele aantal 

56. alleenstaande boom 134 22,37 % 

57. bomengroep 14 2,34 % 

59. ijskelder 1 0,17 % 

72. alleenstaande heester 125 20,87 % 

73. afvalcontainer 16 2,67 % 

74. afvalkorf 24 4,01 % 

75. afzetpaal 11 1,84 % 

76. bareel met afzetpaaltjes 2 0,33 % 

77. verlichtingspaal 32 5,34 % 

78. vlaggenmast 6 1,00 % 

79. richtingwijzer 2 0,33 % 

80. infobord 10 1,67 % 

81. infobord 100 jaar KMMA 30 5,01 % 

82. standbeeld - kunstwerk 22 3,67 % 

83. zitbank 122 20,37 % 

84. brievenbus 2 0,33 % 

85. brug 2 0,33 % 

86. poort 9 1,50 % 

87. leuvensepoort 1 0,17 % 

88. overdekte fietsenstalling 1 0,17 % 

89. Hobé-gebinte 1 0,17 % 

90. trappen 32 5,34 % 

Totaal 599 100,00 % 
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Kaart 37 – Engels park - Puntvormige terreineenheden 

In bijlage 1 op kaart 37 worden de puntvormige terreineenheden weergegeven van het Engels Park 
rondom Vossemvijver. In Tabel 9 wordt een samenvattende tabel weergegeven van de 6 
verschillende puntvormige terreintypes en hun aantallen. Over het Engels park verspreid komen er 
maar liefst 358 alleenstaande bomen voor of goed voor 97,02% van de puntvormige elementen. 

Tabel 9: Overzicht van de punttypes met aantal terreineenheden en procentuele verdeling in het 
Engels park. 

Punttype Aantal Procentuele aantal 

56. alleenstaande boom 358 97,02 % 

85. brug 1 0,27 % 

96. restanten Hof van Termunt 1 0,27 % 

97. naambord 1 0,27 % 

98. toegankelijkheidsbord 5 1,36 % 

100. slagboom 3 0,81 % 

Totaal 369 100,00 % 

 

1.5.1.4 Werkkaart/terreineenhedenkaart 

Kaart 12- Terreineenhedenkaart 

Kaart 38- Engels park - Terreineenhedenkaart 

Op kaart 12 en kaart 38 in bijlage 1 wordt de volledige werkkaart met alle vlak-, lijn-, en puntvormige 
terreineenheden weergegeven. 

1.5.2 Bosbouwkundige bestandskaart  

Kaart 13 - Bosbestandenkaart 

Binnen het plangebied dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de bosbestanden en de 
parkzones. De bosbestanden bevinden zich centraal tussen de vijvers en de Franse tuin en ten 
oosten en westen van deze Franse tuin. De parkzones bestaan voornamelijk uit waterpartijen, 
gazons, struiken en enkele monumentale parkbomen. 

Kaart 13 geeft een overzicht en de situering van de bosbestanden. Er werden in het plangebied 5 
bosbestanden aangeduid. 
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2 Participatie 

Het participatief proces van dit parkbeheerplan is gebouwd op drie pijlers: de regelmatige stuur- en 
studievergaderingen, de overlegsessie met bevoorrechte partners en het ideeënkraampje voor 
bezoekers. 

2.1 Stuurgroep 

In de stuurgroep zetelen afgevaardigden van: 

 Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

 De gemeente Tervuren 

 Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) 

 Onroerend Erfgoed 

 De Regie der Gebouwen 

 Regionaal Landschap Dijleland 

De stuurgroep komt tijdens de opmaak van het beheerplan 8 keer samen tijdens een 
startvergadering, drie stuurvergaderingen en vier studievergaderingen. Tijdens de 
stuurvergaderingen wordt het rapport van een afgeronde fase besproken en worden afspraken 
gemaakt en informatie uitgewisseld voor de volgende fase. De studievergaderingen vinden plaats 
halverwege elke fase. Op dit moment kan nog bijgestuurd worden door de stuurgroepleden indien 
nodig en kan bijkomende informatie uitgewisseld worden tussen stuurgroepleden en 
opdrachthouder. 

2.2 Overlegsessie 

Er werd een gerichte communicatie gevoerd naar de doelgroepen en partners welke absoluut 
dienden te participeren. Hiertoe werd een overlegsessie georganiseerd op 26 juni 2012.  

Tijdens deze overlegsessie waren afgevaardigden aanwezig van: KMMA, Regie der Gebouwen, 
Heemkundige Kring Tervuren, Fietsersbond, Agentschap voor Natuur en Bos, Kerkfabriek Sint-Jan, 
Politiezone Tervuren, British School en de gemeente Tervuren (burgemeester, dienst ruimtelijke 
ordening, dienst stedenbouw, dienst toerisme, milieudienst, dienst infrastructuur). Daarnaast 
werden ook nog uitnodigingen verstuurd naar Golazo (de organisator van de marathon van Brussel), 
Bloso (organisator van de gordel voor scholen) en de uitbaters van het Bootjeshuis. Deze mensen 
konden niet aanwezig zijn, maar werden achteraf per mail betrokken. 

Tijdens de overlegsessie werd kort besproken wat een parkbeheerplan inhoudt. Daarnaast werd 
dieper ingegaan op het gebruik van het park en werden waarden, knelpunten en potenties benoemd 
door de aanwezigen. De gegevens m.b.t. het gebruik van het park zullen opgenomen worden in 3.3 

Beleving en gebruik. De waarden, knelpunten en potenties zullen aan bod komen in 4 

Waardering. 

2.3 Ideeënkraampje 

Om te peilen naar wat er leeft bij de bevolking en de bezoekers van het park werd een 
ideeënkraampje georganiseerd tijdens de Open Monumentendag op zondag 9 september 2012. Aan 
een onthaalpunt ter hoogte van de Franse tuin en het museum werden bezoekers gestimuleerd om 
hun wensen en ideeën op kleefbriefjes te schrijven en te kleven op een kaart van het Park van 
Tervuren. Op die manier wordt de informatie onmiddellijk ruimtelijk gesitueerd.  

De informatie verzameld tijdens het ideeënkraampjes zal verwerkt worden in 3.3 Beleving en 
gebruik. 



 

2237753028_BP_Park_van_Tervuren.docx_beheerplan_Park_van_Tervuren/lme 32 

3 Studie 

3.1 Voorgeschiedenis van het groenobject 

3.1.1 Abiotiek voor het ontstaan van het park 

Kaart 14 - Quartairgeologische kaart 

Kaart 15 - Tertiairgeologische kaart 

Het is historisch en landschapsecologisch relevant om de ontstaansgeschiedenis van het landschap 
van Tervuren en het Park van Tervuren zelf te kennen (oftewel inzicht te krijgen in de sequentiële 
factoren). De geologische processen die aan de grondslag liggen van het ontstaan van het landschap 
alsook de Hydro-morfologische aspecten die daarbij een rol gespeeld hebben, kunnen inzicht en 
mogelijk een verklaring geven van het voorkomen van bepaalde planten- en diersoorten 
(levensgemeenschappen) in het park. 

Geomorfologisch behoort het Park van Tervuren tot de zandleemstreek. De Quartaire bedekking ter 
hoogte van het park bestaat voornamelijk uit niveo-eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-
Pleistoceen). Dit type wordt aangeduid als type 2 op de Quartairgeologische kaart (zie kaart 14 
Quartairgeologische kaart). De zuidoostelijke rand van het park en de zuidelijke grens van het 
plangebied worden gevormd door fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) of 
Holoceen (type 2a). Het betreft dus twee types met een verschillend afzettingsmilieu. Zo’n 100 
meter ten zuiden van het plangebied is het Quartair 4,75 m dik (Boring kb31d88e-B449, Belgisch 
Geologische Dienst, www.dov.be). 
Onder de Quartaire afzettingen bevinden zich deze van het Tertiair. Het park van Tervuren omvat 
twee formaties, enerzijds de Formatie van Lede aan de noordwestelijke rand van het plangebied en 
centraal in het park, en anderzijds de Formatie van Brussel (zie kaart 15 Tertiairgeologische kaart). 
De Formatie van Lede wordt gekenmerkt door lichtgrijs fijn zand en is kalk- en fossielhoudend. Deze 
formatie bezit basisgrind en is soms glauconiethoudend. De Formatie van Brussel bestaat uit 
beekgrijs fijn zand, is kalkhoudend en bevat kiezel- en kalkzandsteenbanken. 

3.1.2 Ontstaan van het park 

Het ontstaan en de parkopbouw van het park is nauw verweven met de eigendomstoestand. Deze 
zaken worden dan ook samen behandeld onder 3.2.3 Geschiedenis van de eigendomstoestand en 
evolutie van het park. 
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3.1.3 Historische stedenbouwkundige elementen 

3.1.3.1 Sint-Hubertuskapel (1616-1617) 

Ten tijde van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1599-1633) werd de middeleeuwse burcht en de 
omliggende Warande onder leiding van hofbouwmeester Wenceslas Cobergher verbouwd en 
verfraaid tot een prachtig buitenverblijf. Tezelfdertijd werd op de binnenkoer ter vervanging van de 
houten “sint-huybrechtscapelle” een nieuwe kapel opgetrokken, ter ere van Sint-Hubertus, de 
patroonheilige van de jagers die vermoedelijk in 727 in Tervuren gestorven zou zijn. 

Ingeplant op de zuidoostelijke rand van de landtong in de Borgvijver werd de Sint-Hubertuskapel 
geconcipieerd als een volledig vrijstaand volume op kruisvormige plattegrond, gevormd door een 
rechthoekige beuk en koor (14 x 5m), flankerende zijkapellen (5 x 2,5m) en een op het koor 
aansluitende sacristie (5 x 2m). Karakteristiek hierbij zijn de identiek afgewerkte voor- en 
achtergevel. In haar sobere elegantie vormt de Sint-Hubertuskapel met haar contrasterend gebruik 
van rode baksteen en witte natuursteen een mooi voorbeeld van vroegbarok. Typerend is de strakke 
belijning van de onderscheiden volumes met verticale en horizontale natuurstenen muurbanden, de 
eenvoudige volutengevel met bekronend fronton en achtkantige klokken- ruiter en de afwisseling 
van oculi, rechthoekige en rondboogvensters. 

In 1954 werd de kapel volledig gerestaureerd en in 1993 
volgde nog een algemene opfrisbeurt. Het beheer en 
onderhoud worden nog steeds verzorgd door de 
militaire overheid van de Panquinkazerne in het 
hoefijzer. De legeraalmoezenier verzorgt er de 
zondagsmis en de jaarlijkse Sint-Hubertusviering die 
traditiegetrouw plaatsvindt op de laatste zondag van 
oktober. 

Figuur 6: Sint-Hubertuskapel 
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3.1.3.2 Koloniënpaleis 

Op het eind van de Tervurenlaan verrees in 1897 het Koloniënpaleis, gerealiseerd door architect 
Ernest Acker (1852-1912) naar een voorontwerp van de Franse architect Albert-Philippe Aldrophe 
(1834-1895) die inmiddels was overleden. Het concept voor het Koloniënpaleis voorzag een 
neoclassicistisch Louis XVI-paviljoen met twee haakse tentoonstellingshallen in glas en metaal, 
ondergronds verbonden door een met glasdallen afgedekte tunnel, op het eindpunt van de 
langgerekte zichtas van de Tervurenlaan. Langsheen de Leuvensesteenweg markeren twee 
blokvormige portiershuisjes afgewerkt met een cementbepleistering met schijnvoegen en een 
smeedijzeren hekken de oorspronkelijke toegang tot het Koloniënpaleis, strategisch ingeplant vlak 
tegenover de terminushalte van de uit dezelfde periode daterende tramlijn Brussel-Tervuren. 

 

Figuur 7: Luchtfoto Koloniënpaleis
1
 

Na het overbrengen van de collecties naar het nieuwe museum raakten de tentoonstellings-hallen 
steeds meer in verval. In 1958 worden de vervallen hallen gesloopt en vervangen door qua volume 
identieke, maar in baksteen opgetrokken vleugels. Het paleis werd bij spoedprocedure op 
23.10.1981 als monument beschermd, waarna het Hobé-gebinte in het rechter hoekpaviljoen werd 
het gedemonteerd en opgesteld in open lucht achter het Koloniënpaleis (zie Figuur 8). Op dit 
ogenblik zijn de zijvleugels van het Koloniënpaleis nog steeds in gebruik door het museum. 

                                                                 

1
 Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en 

zijn omgeving’, 18.07.2008, fase masterplan: voorontwerp, p107 
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Figuur 8: Hobé-gebinte aan de achterzijde van het Koloniënpaleis
2
 

3.1.3.3 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 

Het museum van Tervuren, opgetrokken tussen 1907 en 1910 en sinds 23.10.1985 beschermd als 
monument, vormt een imposante, volledig symmetrisch uitgewerkt neoclassicistisch complex, 
gevormd door vier, op hoekpaviljoenen eindigende vleugels die een binnenkoer met een inmiddels 
gedichte, omlopende zuilengaanderij omsluiten. De centrale inkompartij langs de Leuvensesteenweg 
wordt risalietvormig geaccentueerd door een monumentale rondboogpoort met bekronend fronton 
die aan de parkzijde haar pendant vindt in een overkoepelde rotonde. De majestueuze, vooral aan 
de parkzijde sterk plastisch uitgewerkte gevels, omhullen een indrukwekkende aaneenschakeling van 
ruim geproportioneerde tentoonstellingszalen. 

 

Figuur 9: Luchtfoto Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
3
 

                                                                 

2
 Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en 

zijn omgeving’, 18.07.2008, fase masterplan: voorontwerp, p139 
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Tot het oorspronkelijke concept van Charles Girault behoren eveneens de flankerende 
dienstpaviljoenen, het huidige Directiepaviljoen en het Stanleypaviljoen, met het museum 
verbonden door een smeedijzeren hekken. Ze zijn eveneens opgetrokken in witte natuursteen en 
een tonen een compact rechthoekig volume met souterrain, gelijkvloerse en bovenverdieping met 
bekronende balusterattiek waarbij de sobere, klassieke opstand wordt verlevendigd met balkons en 
een door zuilen gemarkeerd inkomportiek. 

  

Figuur 10: Stanleypaviljoen
4
 Figuur 11: Directiepaviljoen 

                                                                                                                                                                                      

3
 Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en 

zijn omgeving’, 18.07.2008, fase masterplan: voorontwerp, p224 

4
 Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en 

zijn omgeving’, 18.07.2008, fase masterplan: voorontwerp, p115 
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3.1.3.4 Archeologische site 

In de periode 1982-1986 werd tijdens drie opeenvolgende opgravingcampagnes onder leiding van J. 
De Meulemeester en M. De Wilde de kasteelsite aan een archeologisch onderzoek onderworpen, 
waarbij gebruik werd gemaakt van de (niet gepubliceerde) resultaten van het archeologisch 
onderzoek van M. Bequaert in 1942-1944. Op het meest oostelijke punt van de landtong werd de 
oudste, rond 1200 te dateren bebouwing blootgelegd bestaande uit een vierkante zaal (12,6 x 
12,6m) en een gedeeltelijk ingegraven kelder met verdieping (12,6 x 4,2m). Nog in de 13

de
 eeuw 

werd deze residentiële constructie versterkt met een donjon (11,5 x 8,3m) van aanzienlijke 
afmetingen en met een weermuur. De benedenverdieping van de donjon is nog goed zichtbaar, 
evenals de basis van de centrale kolom, enkele consoles en de aanzet van een kruisribgewelf. Ook de 
kelders van de grote, gotische “zale” (48 x 18m) werden vrijgelegd. 

De nog niet voor de helft opgegraven restanten bleven er echter zonder enige vorm van 
bescherming of consolidatie onbeheerd achter, blootgesteld aan weersomstandigheden en 
vandalisme. 

3.1.3.5 Ommuring en poorten 

De Warande, te interpreteren als omheind jachtgebied, werd ontsloten door rechte dreven terwijl 
de houten palissade in de periode 1625-1633 werd vervangen door een 7 km lange bakstenen muur 
met 10 poorten, waarvan nog grote delen bewaard bleven. Deze ommuring had tot doel ongewenste 
indringers buiten en het jachtwild binnen te houden. 

 

Figuur 12: Restanten bakstenen muur 
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Naast substantiële muurresten bleef uit de periode van aartshertogin Isabella één poort naar 
ontwerp van Cobergher bewaard. De volledig in witte natuursteen opgetrokken Leuvensepoort 
dateert uit 1627 en stond in verbinding met de Oude Leuvensebaan. Deze barokke, sterk plastisch 
uitgewerkte rondboogpoort met rolwerksluitsteen is gevat in een rechthoekige omlijsting van 
geringde zuilen bekroond met een gekornist hoofdgestel en een boogfronton. 

  

Figuur 13: Leuvensepoort (oude foto)
5
 Figuur 14: Leuvensepoort (huidige situatie) 

De bospoort, aan het einde van de Duisburgespoortdreef, dateert uit het einde van de 18
de

 eeuw. Ze 
heeft de vorm van een fraaie classicistisch, geprofileerde rondboogpoort met imposten, geflankeerd 
door pilasters bekroond met een hoofdgestel en driehoekig fronton.

6
  

 

Figuur 15: Zicht op Bospoort 

                                                                 

5
 Bron: Archief Heemkundige Kring Sint Hubertus, Tervuren 

6
 Bron: Inventaris Bouwkundig erfgoed 
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3.1.3.6 IJskelder 

Ten oosten van het kasteel werd in 1817 de nog bewaarde, 8 meter diepe ijskelder gegraven. De 
ijskelder bevindt zich in het bos ten zuiden van de Franse tuin en ten westen van de trappenpartijen 
die leiden naar de vijvers. De ijskelder kan bezocht worden na contact met de Heemkundige Kring 
Sint-Hubertus Tervuren. 

  

Figuur 16: Grondplan en doorsnede ijskelder
7
 Figuur 17: Oude foto binnenzijde ijskelder

8
 

Beschrijving van de ijskelder door Annelien d’Hoine in haar eindverhandeling ‘Repertorium - 
Allerhande verzamelde gegevens over ijskelders in Vlaanderen en Brussel’ (VUB 2

de
 lic. 

Kunstwetenschappen en archeologie, 2003-2004). “De rechte gang met een lengte van 2m, met 
toegang gericht op het noordoosten en voorzien van twee sasdeuren, loopt loodrecht op de kuip toe. 
Deze heeft een cirkelvormig grondplan met een maximale diameter van 4,20m (ter hoogte van het 
ganggewelf) en een minimale diameter van 2m (ter hoogte van de bodem). De opstand heeft de 
vorm van een afgeknotte kegel waarboven een half bolrond koepelgewelf. De totale hoogte bedraagt 
6m. Tegenover de toegang tot de kuip bevindt zich in het koepelgewelf een opening die waarschijnlijk 
dienst deed als verluchtingsgat.” 

De ijskelder is ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen. 

3.1.3.7 Watermolen van Gordael 

De watermolen van Gordael is ook gekend als het Spaans Huis en ligt langs de Spaanshuisdreef 
tussen de Gordaalvijver en de Vossemvijver. Het gebouw werd vermoedelijk opgetrokken in de 17

de
 

eeuw in traditionele bak- en zandsteenstijl. Het geheel bestaat uit twee aaneengesloten volumes 
(molenhuis en woonhuis) met dubbele trapgevels. De molen was functioneel tot het einde van de 
18

de
 eeuw. De molen is sinds 10 maart 1993 beschermd als monument. In 2009 en 2010 werd het 

gebouw gerestaureerd. 

                                                                 

7
 Bron: Eindverhandeling Annelien d’Hoine ‘Repertorium - Allerhande verzamelde gegevens over ijskelders in 

Vlaanderen en Brussel’, VUB, 2de lic. Kunstwetenschappen en archeologie, 2003-2004, p7 

8
 Bron: Eindverhandeling Annelien d’Hoine ‘Repertorium - Allerhande verzamelde gegevens over ijskelders in 

Vlaanderen en Brussel’, VUB, 2de lic. Kunstwetenschappen en archeologie, 2003-2004, p7 
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Figuur 18: Watermolen van Gordael 

3.1.3.8 Hof van Termunt 

De ruïnes van het Hof van Termunt bevinden zich langs de Zittekestraat in het noordoosten van het 
park, ten zuiden van de Vossemvijver, gelegen in het vlakvormig element V_4_46 op kaart 35 – Engel 
park – Vlakvormige terreineenheden. 

3.1.4 Grondgebruik voor inrichting 

Op de kaart van J. Van Werden uit 1659 is het zuidelijke deel van het park aangeduid als bos. 

Op de Ferrariskaart (zie Kaart 16) is te zien hoe het gebied waar nu Koloniënpaleis, museum en 
Franse tuin liggen in de tweede helft van de 18

de
 eeuw open akkerland was. Op de kaart is ook een 

houten molen aangeduid. Tevens zien we ook de Kasteelvijver, Kanaalvijver en Gordaalvijver. De 
bospercelen zijn eveneens te zien, maar kennen een andere indeling dan de huidige. 
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3.1.5 Fysisch landschappelijk 

Historisch gezien vormt de omgeving rond het centrum van Tervuren een gesloten bebost landschap, 
te danken aan de aanwezigheid van het Zoniënwoud (la Forêt de Soigne zoals te zien is op 
onderstaande Figuur 19). Het Park van Tervuren en de Warande vormen hierbij samen de 
noordoostelijke uitloper van het Zoniënwoud. 

 

Figuur 19: Ferrariskaart van Tervuren en omgeving
9
 

Het centrum van Tervuren vormt de stedelijke concentratie die langs de zuidkant dus volledig 
omsloten wordt door bosrijk gebied (zie Figuur 20). Ten noorden van het park en het centrum krijgt 
het landschap een iets meer open karakter door de aanwezigheid van landbouwgerichte percelen. 
De Tervurenlaan en de vijvers vormen open en sterk aanwezige zichtassen in dit gesloten landschap. 

 

Figuur 20: Orthofoto van Tervuren en omgeving
10

 

Ten zuidoosten van het Park van Tervuren gaat het gesloten boslandschap over in de ankerplaats het 
plateau van Duisburg. Het is in hoofdzaak een open agrarisch gebied met geïsoleerde bospercelen, 
hier en daar solitaire bomen en bermbegroeiing langs holle wegen en taluds. 

                                                                 

9
 Bron: Beheerplan Zoniënwoud, Kaart 2.1.3_3 Kaart van Ferraris 

10
 Bron: www.flashearth.com © 2009 Microsoft Corporation 



 

2237753028_BP_Park_van_Tervuren.docx_beheerplan_Park_van_Tervuren/lme 42 

3.2 Cultuurhistoriek 

3.2.1 Parkopbouw 

Onderstaande Figuur 21 geeft een overzicht van het plangebied. Het plangebied is in grote lijnen 
opgebouwd uit 3 delen die samen één groot geheel vormen. 

 

Figuur 21: Orthofoto van het plangebied
11

 

 

Het betreft de volgende te onderscheiden delen, die hierna verder besproken worden: 

- De tuin rond het Koloniënpaleis 

- De Franse tuin 

- De vijvers en het beboste gedeelte 

                                                                 

11
 Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en 

zijn omgeving’, 18.07.2008, fase masterplan: voorontwerp, p247 
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3.2.1.1 De tuin rond het Koloniënpaleis 

In de noordwest hoek van het park bevindt zich het Koloniënpaleis (zie 3.1.3.2 Koloniënpaleis). De 
tuin rondom dit gebouw bestaat hoofdzakelijk uit beboste zones, die gescheiden worden door twee 
assen. Enerzijds is er in het westen de Paleizenlaan, de uitloper van de Tervurenlaan richting het 
Koloniënpaleis, die aan de oostzijde van het paleis doorloopt richting de Franse tuin. Anderzijds is er 
de toegangsweg vanuit de Leuvensesteenweg in het noorden, die ook loodrecht op het paleis is 
georiënteerd en aan de andere zijde verder richting de Kasteelvijver loopt. 

 

Figuur 22: Orthofoto van de tuin rond het Koloniënpaleis
12

 

De hoofdpaden van dit parkgedeelte bestaan veelal uit twee halfverharde paden, gescheiden door 
grote grasstroken. Aan de buitenzijde van de hoofdpaden zijn hagen en snoeivormen voorzien als 
grens met de beboste zones (zie Figuur 23). De nevenpaden bestaan enkel uit halfverharding 

 

Figuur 23: Hoofdpad in de tuin van het Koloniënpaleis
13

 

 

                                                                 

12
 Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en 

zijn omgeving’, 18.07.2008, fase masterplan: voorontwerp, p261 

13
 Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en 

zijn omgeving’, 18.07.2008, fase masterplan: voorontwerp, p300 
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3.2.1.2 De Franse tuin 

Ten oosten van het Koloniënpaleis en ten zuiden van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (zie 
3.1.3.3 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bevindt zich de Franse tuin. De ontwerpen van 
verschillende opeenvolgende (tuin)architecten (Edouard Keilig, Elie Lainé en Charles Girault) op het 
einde van de 19

de
 en het begin van de 20

ste
 eeuw resulteerden in de Franse tuin zoals de 

onderstaande Figuur 24 laat zien. De tuin, uitgevoerd in 1897, is ontworpen met twee duidelijke 
assen; een as in het verlengde van de Tervurenlaan (van west naar oost) en een as loodrecht hierop 
(van noord naar zuid), vertrekkende vanuit het museum naar het zuiden. De twee kruisen elkaar ter 
hoogte van het waterelement ten zuiden van het museum. 

 

Figuur 24: Orthofoto van de Franse tuin
14

 

De Franse tuin is opgebouwd uit verschillende parterres en grasstroken, al dan niet voorzien van 
sierbeplantingsstroken. Op de hoeken van deze parterres staan verschillende heesters ingeplant in 
een viertal snoeivormen. De snoeivormen worden bekomen door een metalen constructie of ‘mal’ te 
plaatsen over de heesters. Verscheidene van deze snoeivormen zijn echter in slechte staat. 

                                                                 

14
 Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en 

zijn omgeving’, 18.07.2008, fase masterplan: voorontwerp, p269 



 

2237753028_BP_Park_van_Tervuren.docx_beheerplan_Park_van_Tervuren/lme 45 

 

Figuur 25: Zicht op Franse tuin met vijver en parterres
15

 

3.2.1.3 De vijvers en het bos 

Het meest zuidelijke deel van het park wordt ingevuld door 4 grote vijvers. Van west naar oost, 
tevens de stroomrichting van de rivier de Voer die de vijvers van water voorziet, herkent men de 
Kasteelvijver, de Spiegelvijver, de Kanaalvijver en de Gordaalvijver. 

 

Figuur 26: Orthofoto van de vijvers en het bos
16

 

Deze vijvers worden gescheiden van het noordelijke parkgedeelte met de twee tuinen door een 
groot bebost gedeelte, dat voor de aanleg van de vijvers aansloot bij de voormalige Warande, het 
bosgebied ten zuiden van het plangebied. 

                                                                 

15
 Bron: Regie der Gebouwen 

16
 Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en 

zijn omgeving’, 18.07.2008, fase masterplan: voorontwerp, p249 
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Figuur 27: Zicht op de vijvers en het bos
17

 

3.2.2 Parkopbouw zuidelijk parkgedeelte (eigendom ANB) 

Dit parkgedeelte is opgebouwd uit twee delen:  

- Vossemvijver en Engelse tuin 

- Zevenster 

 

                                                                 

17
 Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en 

zijn omgeving’, 18.07.2008, fase masterplan: voorontwerp, p258 
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3.2.2.1 Vossemvijver en Engelse tuin 

De Vossemvijver is omgeven door een Engelse tuin. De vijver werd gegraven tussen 1885 en 1887. 
Rond de vijver bevindt zich een uitgebreide bomencollectie met maar liefst 358 bomen (zie 
puntvormige terreineenheden P_56_x op kaart 37 – Engels park – Puntvormige terreineenheden. 
Het betreft hier een landschappelijk sterke collectie door de initiële bomenkeuze ten tijde van de 
aanleg. Veel van de soorten werden gekozen omwille van de landschappelijke waarde en de kans om 
uit te groeien tot monumentale afmetingen. Deze collectie is landschappelijk sterk door de 
boomsoortenkeuze die initieel werd gebruikt en ten tijde van de aanleg ‘in de mode’ moet geweest 
zijn. Vele soorten zijn gekozen omwille van hun landschappelijke waarde en de kans om 
monumentale afmetingen te bereiken. Bovendien zijn de meeste soorten uitermate 
standplaatsgeschikt: het gaat dan vooral om de keuze uit volgende taxa: Tlia, Carpinus, Quercus, 
Pinus nigra, Betula, Metasequioa en Taxodium, Platanus, Acer pseudoplatanus en Acer platanoïdes, 

Acer saccharinum, Liquidambar,  Sophora japonica, Carya en Juglans, Picea en Fraxinus. De algemene 

opbouw van de ruimtes rond de vijver is evenwichtig. Er is een goede afwisseling tussen naald- en 
loofhout waardoor de perspectieven, gradaties in dieptezichten en de afwisseling in texturen zowel 
in de winter als in de zomer waar te nemen zijn. De kleurverschillen en de afwisseling in habitus 
(kaarsvorm – bolvorm – treurvorm) dragen bij tot de aantrekkelijkheid van het landschap. De 
combinaties van bomen met ofwel kleurverschillen ofwel habitusverschillen maakt dat de individuele 
waarde van elke boom goed tot zijn recht komt en goed afsteekt op de achtergrond of omgeving. De 
inplanting van de bomengroepen ondersteunen de perspectieven die gevormd worden door de 
waterpartij. De beleving van de bezoeker varieert door de ligging van het pad. Er is variatie tussen 
zones waar het pad midden in de glooiende grasvelden ligt en zones waar het aan één zijde 
afgeboord wordt door heesters of bomen en nog andere zones waar het pad de struikmassieven 
doorkruist. Hierdoor ontstaat de afwisseling tussen open en gesloten ruimtes. 

De heestermassieven vullen de collectie aan en zorgen voor onderbegroeiing onder de 
boommassieven. Hier is tevens variatie in kleur en textuur waardoor naast de bloeiperiode een 
afwisseling in het landschap te zien is door de verschillende groentinten van het bladerdek.  De 
struikmassieven zien er opvallend goed uit. Dit wijst op een goede soortenkeuze (Deutzia en Cornus) 
wat robuustheid betreft. 

De rietaanplantingen op bepaalde delen van de oevers zorgen voor begeleiding van perspectieven 
maar tevens voor accenten aan de oever van de vijver. Visueel onderbreken zij de grasvlaktes en 
oeverbeschoeiing waardoor de oeverlijn en het perspectief in bepaalde gevallen versterkt wordt. 

De collectie werd de afgelopen jaren versterkt door een beperkte aanplanting met soorten die 
robuust zijn. Door deze aanplantingen is er tevens variatie in ouderdom van de bomen. Indien de 
oudere bomen wegvallen, zijn de jongere bomen klaar om hun rol over te nemen. 
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Figuur 28: Vossemvijver met Engels park 

In het najaar van 2005 werden volgende soorten aangeplant: 

 Bomen: Quercus palustris, Quercus frainetto, Taxodium distichum, Quercus turneri 
‘Pseudoturneri’, Carpinus betulus ‘Fastigiata’, Pyrus salicifolia ‘Pendula’, Populus 
nigra ‘Italica’, Fagus sylvatica ‘Pendula’, Quercus ilex, Liriodendron tulipifera, 
Sequoiadendron giganteum, Quercus ‘Bicolor’, Abies procera ‘Glauca’, Pseudotsuga 
menziesii car. Glauca, Cornus nuttallii, Cornus kousa, Quercus castaneïfolia, Catalpa 
bignonioides, Zelkova serrata, Fraxinus excelsior ‘Pendula’, Quercus coccinea, Betula 
nigra, Quercus phellos, Quercus ‘Macon’, Platanus x acerifolia, Taxus baccata 
‘Fastigiata’ 

 Struiken: Parrotia persica, Ilex meserveae ‘Blue Prince’, Azalea ‘Daviesii’, Azalea 
‘Heureuse Surprise’, Cercidiphyllum japonicum, Osmanthus x burkwoodii, Hamamelis 
intermedia ‘Jelena’, Azalea ‘Charlemagne’, Buxus sempervirens, Viburnum plicatum 
‘Mariesii’, Hydrangea paniculata ‘Unique’, Salix rosmarinifolia 

 Bosgoed: Fagus sylvatica, Prunus spinosa, Corylus avellana, Acer campestre 

 Haagplanten: Fagus sylvatica 
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Figuur 29: aanplant nieuwe bomen 

Figuur 30: Contrast in kleur en habitus 

  

Figuur 31: Contrast in kleur en habitus 

Figuur 32: Nieuwe bomen vullen het palet van kleur en habitus aan 

3.2.2.2 Zevenster 

De Zevenster bestaat uit grote bosbestanden die aangelegd werden als park. Het padenpatroon is 
stervormig, waarbij op de kruising van zeven paden zich het monument ‘drie stenen’ bevindt. In dit 
parkgedeelte liggen ook de zuidelijke Kanaal- en Gertrudisvijver. 

 

Figuur 33: Bospercelen in Zevenster 
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3.2.3 Geschiedenis van de eigendomstoestand en evolutie van het park 

In het volgende onderdeel wordt de geschiedenis van het Park van Tervuren besproken. Zo worden 
de verschillende eigenaars van het domein aangehaald en wordt er een beeld geschetst hoe het 
park, de bebouwing en de groene structuren doorheen de tijd evolueren. 

De hierna volgende historische informatie komt hoofdzakelijk uit 2 bronnen, namelijk: 

- de studie voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren tot het ‘moderniseren, 
restaureren en aanpassen aan de 21ste eeuw van de infrastructuur en zijn omgeving’, 
18.07.2008 en 30.03.2010 

- de teksten horende bij de bescherming van monumenten en landschappen betreffende het Park 
van Tervuren, opgesteld door Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, monumenten & 
landschappen, afdeling ROHM Vlaams-Brabant (nu Onroerend Erfgoed). 
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Onderstaande Figuur 34 toont de historische gelaagdheid en eigendomstoestand van het Park van 
Tervuren. De geschiedenis kan samengevat worden in 4 verschillende periodes, met elk hun 
voornaamste eigenaars; 

- de periode vóór 1600, waarbij de Hertogen van Brabant als voornaamste eigenaars gelden 

- de periode tussen 1600 en 1800, waarbij de Aartshertogen Albrecht & Isabelle en Karel van 
Lorreinen in hoofdzaak de eigenaars zijn 

- de 19
de

 eeuw, met Prins Willem van Oranje en vanaf 1830 de Belgische Staat als eigenaars 

- de 20
ste

 eeuw, met de Belgische Staat (later Regie der Gebouwen) als eigenaar. 

 

 

Figuur 34: Bouwhistorisch syntheseplan
18

 

                                                                 

18
 Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en 

zijn omgeving’, 30.03.2010, fase voorontwerp: stand van zaken, p11 
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3.2.3.1 Periode vóór 1600 

De periode voorafgaand aan de 17
de

 eeuw wordt hoofdzakelijk gekenmerkt als de periode van de 
Hertogen van Brabant. Zoals op onderstaande Figuur 35 te zien is, omvat de eigendom van de 
Hertogen, de rood gekleurde zone, op dat moment slechts een klein gedeelte van het park zoals we 
het nu kennen. 

 

Figuur 35: Eigendomssituatie vóór 1600 

De Hertogen van Brabant 

De oorsprong van het Park van Tervuren grijpt terug tot 1190 toen Hertog van Brabant Hendrik I op 
de oostelijke punt van de landtong gevormd door de samenvloeiing van Maalbeek en Voer, zie 
Figuur 36, een gebouw liet optrekken dat volledig met water (de Borgvijver of huidige Kasteelvijver) 
werd omringd. De Hertogen van Brabant kiezen deze locatie als buitenverblijf en jachtdomein 
omwille van de ligging tussen Brussel en Leuven en de aanwezigheid van het Zoniënwoud als 
jachtareaal. Tot 1430 werd de residentie regelmatig bewoond, versterkt, uitgebreid en omgevormd 
tot een prestigieus jachtslot. 
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Figuur 36: Historische kaart, J. Van Werden, 1659
19

 

                                                                 

19
 Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en 

zijn omgeving’, 18.07.2008, fase masterplan: voorontwerp, p16 
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3.2.3.2 Periode tussen 1600 en 1800 

Deze periode kenmerkt zich in hoofdzaak door 2 periodes van eigenaars, namelijk 

- 1599-1633 Aartshertogen Albrecht en Isabella 

- 1740-1780 Karel van Lorreinen 

Zoals op onderstaande Figuur 37 te zien is, wordt het domein in deze periode, voornamelijk onder 
Karel van Lorreinen, gevoelig uitgebreid met de oranje gekleurde zone. 

 

Figuur 37: Uitbreiding tussen 1600 en 1800 

De Aartshertogen Albrecht en Isabella (1599-1633) 

Onder deze Aartshertogen ten tijde van de Spaanse overheersing (1599-1621) werd de feodale 
burcht vanaf 1610 door hofarchitect Wenceslas Cobergher omgevormd tot een aantrekkelijk 
buitenverblijf. Hierbij bleven de oude hoektorens en de gotische zaal bewaard, terwijl de disparate 
middeleeuwse volumes werden vervangen door langgerekte renaissancistische vleugels met hoge 
kruisvensters, dakkapellen en overdekte galerijen. Het resultaat is een waardig jachtslot met de 
Warande als jachtdomein met dreven in een dambordpatroon. Maar bij deze verbouwingen blijft het 
niet. Naast het creëren van een ‘motte’ in de vijver en geometrisch aangelegde siertuinen, werd ook 
de Sint-Hubertuskapel opgericht (1616-1617) en rond de Warande een bakstenen muur van maar 
liefst 7 km lengte gebouwd met 10 toegangspoorten (1625-1632), zie Figuur 38. De Leuvensepoort, 
een van de 5 nog overblijvende poorten, dateert van 1627. 
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Figuur 38: Ommuurd jachtdomein ‘Warande’, bouwmeester Wenceslas Cobergher (1642)
20

 

 

 

Figuur 39: Het kasteel van Tervuren, Jan Brueghel, 1621 (Prado, Madrid)
21

 

                                                                 

20
 Bron: ‘Kaart van het oostelijk gedeelte van het Zoniënbos’, opgemaakt in 1642-1643, naar aanleiding van een 

rechtszaak tussen de parochies Tervuren en Overijse, over het bedevaartsoord Jezus Eik (handschrift)’ - 
Gemeentelijk Museum Tervuren, Hof van Melijn, Tervuren 

21
 Bron: De Vilder, 2000, p18 
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Figuur 40: Tekening van de Sint-Hubertuskapel, G. Van der Hecht
22

 

 

 

Figuur 41: Sanderus, Kasteel van Tervuren, 1659
23

 

 

                                                                 

22
 Bron: Motte V., 1996, p10 

23
 Bron: ‘Chorographia sacra Brabantiae…’ - Archief Heemkundige Kring Sint Hubertus, Tervuren 
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Karel van Lorreinen (1740-1780) 

In 1725 werd hofarchitect Jean-André Anneessens belast met de opdracht tot het volledige herstel 
van het dan zwaar verwaarloosde kasteel, later verder gezet door architect J. Faulte. Het kasteel 
werd onder Karel van Lorreinen, Gouverneur-Generaal van de Nederlanden voor het Oostenrijks 
regime, naar de geest van de tijd opengetrokken tot een luchtige 18de eeuwse zomerresidentie. 
Overige elementen die werden toegevoegd waren o.a. een ruime orangerie, een botanische tuin, 
een zijderups- en een fazantenkwekerij. 

 

Figuur 42: Anoniem ingekleurd manuscriptplan van de Warande van Tervuren, ca. 1760-1770
24

 

Rond 1750 werd onder Karel van Lorreinen gestart met de bouw van het Hoefijzer, een 
indrukwekkend stallen- en dienstbodencomplex, tezelfdertijd opgevat als nieuwe monumentale 
kasteeltoegang in de as van de Kasteelstraat. Na de wereldtentoonstelling van 1897 werd het 
Hoefijzer gebruikt als manege voor de gendarmerie. Nu en sinds geruime tijd is er de 
Panquinkazerne in ondergebracht. 

Landschapsarchitect Charles Zinner († 1765) legt in het park, zie Figuur 42, o.a. de Zevenster aan, de 
lusttuinen ten zuiden van de huidige Kasteelvijver, de moestuinen ten noordwesten van het domein, 
de Badvijver en de Kanaalvijver. De Warande wordt naar het oosten uitgebreid met het Hertenpark. 
Tussen 1755 en 1760 werden de Manufacturen (Figuur 43) gebouwd op de oostelijke oever van de 
Gordaelvijver, met als functie de artistieke en experimentele creatie van porselein, zijde, katoen, 
behang, boeken, … 

                                                                 

24
 Bron: Wenen, Östenreichsches Nationaalbibliothek - Gemeentelijk Museum Tervuren, Hof van Melijn, Tervuren 
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Figuur 43: Manufacturen van Karel van Lorreinen
25

 

 

Op de Ferrariskaart (zie kaart 16 in bijlage 1) zijn o.a. volgende ingrepen onder Karel van Lorreinen 
zichtbaar: 

- de oostvleugel van het kasteel door architecten Jean André Anneessens en Jean Faulte (1750) 

- de bouw van het Hoefijzer ten westen van het kasteel (1750-1753) 

- de Manufacturen aan de Gordaelmolen door Jean Faulte (1756-1760) 

- de kanaalvijver om met gondel naar de Manufacturen te varen 

- de heraanleg van het park met Zevenster, waarbij enkel ten noorden van de vijvers het oude 
dambordpatroon behouden blijft 

- de lusttuin met terrassen, perken, waterpartijen en fonteinen, met beelden uit Brusselse 
Warande aan de zuidzijde 

Na de dood van Karel van Lorreinen († 1780) ligt het park er met zijn vijvers verwilderd bij. Jozef II 
laat in 1782 vrijwel alle realisaties van zijn ‘spilzieke’ oom met de grond gelijkmaken en verkoopt de 
materialen om de schulden van Karel van Lorreinen te drukken. Slechts enkele gebouwen en 
constructies, waaronder het Hoefijzer, ontsnapten aan de slopingswoede. 

                                                                 

25
 Bron: KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en 

zijn omgeving’, 18.07.2008, fase masterplan: voorontwerp, p22 
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3.2.3.3 Periode van de 19de eeuw 

Kaart 17 – Vandermaelenkaart 

Kaart 18 – Historische topokaart 1867-1875 

Kaart 19 – Historische topokaart 1879-1947 

De 19
de

 eeuw kan in twee verschillende periodes ingedeeld worden, met als kantelpunt het ontstaan 
van België in 1830. De uitbreidingen van het park worden op Figuur 44 in het groen weergegeven. 

- 1815-1830 Hollandse periode 

- 1830-… Onafhankelijkheid België 

 

Figuur 44: Uitbreiding in de 19de eeuw 

Hollandse periode (1815-1830) 

Tijdens deze periode verviel het voormalig hertogelijk domein van Tervuren aan kroonprins Willem-
Frederik van Oranje. Hij laat tussen 1817 en 1823 op de noordwestrand van de Warande, op de 
locatie van het huidige Koloniënpaleis, een fraai, italianiserend jachtpaviljoen optrekken naar 
ontwerp van hofarchitect Charles Van der Straeten en Tilman-François Suys (Figuur 45en Figuur 46). 
Hiertoe was de Warande uitgebreid met het westelijk deel van het Lokkaertsveld. Ten oosten van 
het kasteel werd een siertuin “â l’italienne” aangelegd en de nog bewaarde 8 meter diepe ijskelder 
(ca. 1817) gegraven. 
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Figuur 45: Het jachtpaviljoen van Willem Frederik Prins van Oranje, 1853 - Oost- en zuidgevel
26

 

 

 

Figuur 46: Georges Hunt, tekening van de noordgevel, 1825
27

 

Het ‘drevenpark’ werd aangelegd na de voltooiing van het jachtpaviljoen (locatie: zie cirkel op Figuur 
47). De bakstenen warandemuur van 1625 wordt deels afgebroken. De oude weg van Tervuren naar 
Leuven, die dwars over het terrein loopt, wordt verlegd, waardoor deze de gekende sterke bocht 
maakt van 90°. Omstreeks het midden van de 19de eeuw wordt deze weg verlegd tot de locatie van 
de vandaag gekende Leuvensesteenweg. Het ‘drevenpark’ en de hertekende weg zijn duidelijk te 
zien op de Vandermaelenkaart (kaart 17). Ter hoogte van het museum en de Franse tuin zijn op deze 
kaart nog geen wijzigingen zichtbaar. 

                                                                 

26
 Bron: Gemeentelijk Museum Tervuren, Hof van Melijn, Tervuren 

27
 Bron: ‘Here and there over the water: beings cullings in a trip to the Netherlands’, London, 1825 – Wynants 

M., 1997, p24 
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Figuur 47: P.C.Popp, Atlas Cadastral de Belgique, ± 1860
28

 

De perken en plantsoenen tussen de wandelpaden worden beplant. Uit de verschillende historische 
tekeningen die van het paviljoen en zijn omgeving bewaard zijn, is af te leiden dat het grote 
cirkelvormige plantsoen uit gras bestond, de ovale perken een lage begroeiing kennen en de 
randzone relatief dicht begroeid was met hoogstambomen en dichte onderbegroeiing. Hierdoor 
kregen de wandelpaden het karakter van dreven door een bos, vandaar de naam drevenpark. Aan de 
oostzijde bleef het terrein begrensd door een oude en bestaande weg, de Jodenstraat, die niet 
evenwijdig is aan het drevenpark. 
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Figuur 48: Detail van het jachtpaviljoen, Kadastrale kaart P.C.Popp, 1860

29
 

 

Het basispatroon van het drevenpark is een vierkant met het paviljoen als centrum, zie Figuur 48. 
Met uitzondering van de zuidzijde heeft elke parkzijde twee parallelle dreven, die telkens uit twee 
naast elkaar gelegen paden met tussenliggende grasstrook bestaan. Aan de oost- en de westzijde 
van het paviljoen (de secundaire as) is er telkens een ovaal plantsoen met ringweg; aan de 
noordzijde (de hoofdas) een groot cirkelvormig plantsoen met brede ringweg voor koetsen. Dit was 
de hoofdinkom van het paviljoen, geflankeerd door twee wachtgebouwtjes aan de nieuwe steenweg 
en verlengd met artificiële zichtas aan de overzijde ervan. Aan de noordzijde van het paviljoen 
bevindt zich ook de statietrap. Aan de zuidzijde wordt het bestaande kwadrantenbos doorboord met 
een flauw hellende ‘pelouse’ tot tegen het water van de kasteelvijver en verschillende kronkelende 
wandelpaden. 
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Belgische onafhankelijkheid (vanaf 1830) 

In 1830 wordt België onafhankelijk waardoor de Warande in het bezit kwam van de Belgische Staat, 
om enkele decennia later bij wet van 22 maart 1853 te worden toegewezen aan hertog van Brabant 
en troonopvolger, de latere Leopold II. Het jachtpaviljoen wordt door zijn zus Charlotte, Keizerin van 
Mexico, bewoond. Onder Leopold II werd de Warande door enkele gerichte aankopen verder 
uitgebreid, ten eerste in 1865 met een 2,5 ha grote strook, om ten westen van het kasteel een 
ongeveer 1 km lange dreef aan te leggen die doorliep tot aan het kruispunt met de 
Brusselsesteenweg, in feite de aanzet van de latere Tervurenlaan. Later volgden onder meer de 
aankoop van het resterende gedeelte van het Lokkaertsveld waar zich nu het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika bevindt. Op de historische topokaart van 1867-1875 zijn geen wijzigingen t.o.v. 
de Vandermaelenkaart merkbaar, al is de recentere kaart wel gedetailleerder. 

In 1879 brandde het jachtpaviljoen volledig uit en zou om ongekende redenen nooit worden hersteld 
om pas in 1896 gesloopt te worden. Vanaf dat ogenblik investeert Leopold II in het domein van 
Tervuren om er een park voor de Brusselaars van te maken. In 1880 wordt het domein Ravenstein, 
het huidige golfterrein, aangekocht, net als de aankoop van alle percelen van het Lokkaertsveld. 
Vanaf 1885 vindt de aankoop plaats van de percelen van ‘Congo Vrijstaat’. Tussen 1881 tot 1883 
gebeuren er herstellingswerken in het parkdomein. 

 

Figuur 49: Voorstel tuinaanleg architect Fl. Claes, 1883
30

 

Door zijn veelvuldige bezoeken aan het domein besefte Leopold II de mogelijkheden van het domein 
voor de realisatie van één van zijn dromen; een representatie van de (toekomstige) Belgische 
kolonie. Architect Fl. Claes ontwierp hiervoor in 1883 een tuin in Franse stijl voor het Lokkaertsveld 
en de Koninklijke Moestuin (Figuur 49), waarvan enkel het ontwerp voor de Moestuin werd 
uitgevoerd. Daarnaast was Leopold II ook verantwoordelijk voor de opgegraven dolmen op de 
kruising van de Zevenster en voor het graven van de Vossemvijver tussen 1885 en 1887 (Figuur 50 en 
Figuur 51). Het initieel plan was van de Fransman Delabarrière, maar zijn plannen werden na diens 
vertrek in licht gewijzigde vorm gerealiseerd door de Brusselse stadsambtenaar en architect Edouard 
Keilig. 
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Figuur 50: Deel van Ontwerp voor inplanting van het tracé van de monorail, F.B. Behr, 1895

31
 

 

 
Figuur 51: Plan met ontwerp van de Vossemvijver 

 
In 1893 maakt de Franse tuinarchitect Elie Lainé een eerste ontwerp (Figuur 52 en Figuur 53) voor de 
transformatie van een deel van het koninklijk park in de context van een tentoonstelling over het in 
1885 als Belgische kolonie ingelijfde Kongo. Het ontwerp voorziet een nieuw koninklijk paleis op de 
plaats van het afgebrande paviljoen, een Frans aangelegde paleistuin op het Lockaertsveld met 
centraal een waterbassin en een terrastuin naar de kanaalvijvers die een nieuwe as in het geheel 
definieert. Helemaal in het oosten, op het terrein van het huidige CAPA en de Britisch School, wordt 
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het tentoonstellingsterrein ingepland. Opvallend is de aanwezigheid van een Paleis voor Congolese 
tentoonstellingen dat al het plan van het huidige Koloniënpaleis toont. Blijkbaar beslist men om het 
geplande gebouw, ontworpen door de Franse architect Albert Philippe Aldrophe in 1896, te laten 
uitvoeren door de Belgische architect Ernest Acker op de plaats van het ruïneuze jachtpaviljoen. 

 

 

Figuur 52: Ontwerpvoorstel voor de Franse tuin door E. Lainé, 1893
32

 

 

 

Figuur 53: Perspectief van de Franse tuin in het Park van Tervuren, E. Lainé, 1893
33
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Doorslaggevend voor de verdere evolutie en het voortbestaan van de Warande was het feit dat op 
aansporing van Leopold II de wereldtentoonstelling van 1897 gelijktijdig plaatsvond in Brussel én in 
Tervuren. Hier zou een volwaardige afdeling de rijkdommen en de toekomstmogelijkheden van de 
Onafhankelijke Kongostaat onder de publieke aandacht brengen. Om de koloniale tentoonstelling 
aantrekkelijk en bereikbaar te maken, werd Tervuren door een brede, 12 km lange boomrijke laan, 
geflankeerd door een eveneens voor de gelegenheid aangelegde tramlijn, met de hoofdstad 
verbonden. Op het eindpunt van deze laan, de huidige Tervurenlaan, ter plaatse van het voordien 
volledig gesloopte paviljoen, verrees in 1897 met het Koloniënpaleis een stijlvol neoclassicistisch 
Louis XVI- paviljoen, voorzien van twee vleugels in staal en glas. Het geheel werd omkaderd door de 
zogenaamde Franse tuinen met indrukwekkende zichtassen, bassin, spiegelvijver, trappartijen en 
beelden naar ontwerp van de opvolger van Keilig, de Franse landschapsarchitect Elie Lainé in 1896. 
Het algemeen plan, zie Figuur 54, omvat tevens de nooit gerealiseerde / verdwenen paviljoenen, 
hallen, velodroom en hippodroom, beide gelegen ten oosten van de Franse tuin. 

 

Figuur 54: Algemeen plan van de koloniale wereldtentoonstelling in Tervuren, 1897
34
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De Franse tuin, uitgevoerd in 1897, is ontworpen met twee assen, zie Figuur 55: een as in het 
verlengde van de Tervurenlaan en een as loodrecht hierop, die elkaar kruisen ter hoogte van de 
spiegelvijver. De tuin is duidelijk ontworpen om een centraalpunt te bieden aan een totaalplan voor 
een koloniale site met gebouwen voor diverse functies. De opzet van het plan is symmetrisch maar 
het terrein (hellend naar het noordwesten) noopt tot een aantal aanpassingen ten opzichte van de 
noord-zuid as. De langgerekte parterres aan de oostzijde die de overgang maken naar de koloniale 
tentoonstelling zijn er nooit gekomen. Hier werd in 1897 de hippodroom en erachter de velodroom 
voorzien. De verschillen ten opzichte van de noord-zuid symmetrieas concentreren zich in beide 
zones aan weerszijden van de spiegelvijver. Aan de westzijde zijn er drie trappenpartijen om het 
hoogteverschil in de richting van het Koloniënpaleis te overwinnen. De trappenpartij in de 
noordwestelijke hoek van het bassin werd bij de bouw van het museum verplaatst. Het plantsoen 
dat als talud is uitgewerkt aan weerszijden van het bassin is daarom aan de westzijde groter dan aan 
de oostzijde. 

 

Figuur 55: Franse tuin volgens Lainé, 1897
35

 

De historische foto’s van het park tonen een in navolging van het erg rigide plan een strak 
symmetrische beplanting met getrimde heesters. Bovendien wordt het park voorzien van beelden, 
bloemvazen en banken in hout en staal. Opvallend is ook de duidelijke begrenzing van de Franse tuin 
ten opzichte van het warandebos door hoogstammen, die echter volledig afwezig is aan de oostzijde, 
het terrein dat voorzien is om de wereldschool te bouwen. 

Op de historische topografische kaart uit 1879-1947 zijn de Franse tuin en de Spiegelkom te zien. In 
het bosgebied ten zuiden van het Koloniënpaleis zien we een rond grasplein opduiken. Op de 
volgende topografische kaart (kaart 20) is dit grasplein echter vervangen door het langwerpige 
grasplein zoals we het nu kennen. 
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De Tervurenlaan, met een breedte van 88 meter zoals bepaald door de koning, wordt inclusief 
tramstation en spoorwegstation in 6 stukken aangelegd als verbinding met het Jubelpark waar de 
Wereldtentoonstelling plaats vindt. Op de plaats van het huidige Stanley-paviljoen, langs de 
Leuvensesteenweg werd de startplaats van de monorail voorzien. 

 

Historische foto’s van de Tervurenlaan, omstreeks 1900 

  

Figuur 56: Historische foto n° 1
36

 

 

Figuur 57: Historische foto n° 2
37

 

  

Figuur 58: Historische foto n° 3
38

 Figuur 59: Historische foto n° 4
39
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3.2.3.4 Periode van de 20ste eeuw 

Kaart 20 – Historische topokaart 1924-1933 

In de afgelopen eeuw blijft het domein in handen van de Belgische Staat. De uitbreidingen van het 
park worden op Figuur 60 in blauwe tinten weergegeven. Het betreft de realisatie van het nieuwe 
museum, aanpassingen aan het Koloniënpaleis en de realisaties op de site van het CAPA-gebouw. 

 

Figuur 60: Uitbreiding in de 20ste eeuw 

Wegens het grote succes kreeg de tentoonstelling in het Koloniënpaleis sinds 1898 een permanent 
karakter als museum. De beschikbare ruimte bleek echter snel ontoereikend, zodat Leopold II bij 
decreet van 3 december 1902 besliste tot de bouw van een nieuw museum waarin ook de overzeese 
gebieden Japan en China aan bod zouden komen. De Franse architect Charles Girault kreeg de 
opdracht een prestigieus concept uit te werken dat heel het Lokkaertsveld langs de 
Leuvensesteenweg, met inbegrip van de site van het Koloniënpaleis, zou omvatten. Naast een 
museum voorzag het ambitieuze project ondermeer in een internationaal congrescentrum en een 
wereldschool. Girault werkt van 1902 tot 1910, zelfs na de dood van Leopold II, aan het project. De 
realisatie van het museumgebouw start in 1904, terwijl het congrescentrum, dat de plaats van het 
Koloniënpaleis diende in te nemen, niet werd gerealiseerd en de werken aan de wereldschool, 
gestart in 1909, werden stilgelegd door koning Albert I. 
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Figuur 61: Project voor Congomuseum en Overzeese musea, Charles Girault, 1903
40

 

 

 

Figuur 62: Opmetingsplan Park van Tervuren voor nieuw museumgebouw, Fabry, kapitein-
commandant, 1903

41
 

 

De initiële maar ongerealiseerde ambitie van Leopold II was om de site van de wereldtentoonstelling 
uit te bouwen tot een cité coloniale. De aanwezige Franse tuin vormt hierbij de schakel tussen een 
nieuw congrespaleis, een museumgebouw en een wereldschool. 

Wanneer tussen 1904 en 1909 het museum wordt opgetrokken ten noorden van de spiegelvijver 
affirmeert het gebouw de noord-zuid symmetrieas. De aanpassingen die Girault aan de noordzijde 
van het park van Elie Lainé moet uitvoeren verstevigen de symmetrie; in het verlengde van de twee 
nieuwe buitentrappenpartijen aan weerszijden van het museum, wil Girault nieuwe paden door het 
plan trekken. Omdat het talud aan de westzijde echter groter is dan aan de oostzijde, ontstaan aan 
de westzijde drie noord-zuid gerichte paden en aan oostzijde slechts twee. Hierdoor blijft de lichte 
asymmetrie van de tuin ten opzichte van het museum bestaan. 
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De historische topografische kaart uit 1924-1933 toont enkele nieuwe elementen waarvan het 
belangrijkste de bouw van het museum en de daarmee verloren symmetrie van de Franse tuin is. 
Daarnaast zien we ook bruggen over de Kanaalvijver op de kaart verschijnen. 

Girault had in zijn basisplan ook voorzien om het Koloniënpaleis door een groter congrescentrum in 
de meer adequate Belle Epoque stijl te vervangen. Door het behoud van het Koloniënpaleis was hij 
echter ook niet in staat om de nooit vormgegeven zone tussen het drevenpark en de Franse tuin op 
te lossen. Omdat ook de wereldschool nooit is afgewerkt, is ook de parkaanleg op de plek van de 
hippodroom vandaag erg verwilderd. 

 

 

Figuur 63: Definitief aanlegplan van Charles Girault voor het koninklijk domein van Tervuren
42

 

 

 
Figuur 64: Heraanleg van de Franse tuin rond het museumgebouw, Girault, 1908

43
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Figuur 65: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en de Franse tuin omstreeks 1920
44

 

 

 

Figuur 66: Luchtfoto van het museumgebouw en de Franse tuin, 1955
45
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Vanaf 1957 wordt een moderniseringsfase ingezet. De funderingen van de wereldschool worden 
gesloopt, waarna de bouw van het Centre d’Acceuil du Personel Africain (CAPA) in het kader van de 
Expo ’58 in Brussel plaatsvindt. Tevens wordt het museum intern verbouwd en de presentatie 
gemoderniseerd. Het Koloniënpaleis ondergaat ook een verbouwing aan de zuidvleugel voor 
kantoren en labo’s, in 1960 is de noordvleugel aan de beurt. 

 

 

Figuur 67: Sloop van de fundamenten van de Wereldschool voor de bouw van het CAPA gebouw, 
1957

46
 

 

 

Figuur 68: Bouw van het CAPA gebouw, 1957
47

 

In 1992 wijzigde de eigendomstoestand van het Park van Tervuren. Het noordelijke gedeelte 
(museum, Franse tuin, drevenpark, bos en noordelijke vijvers tot aan de Rijkunstdreef) werd 
eigendom van de Belgische Staat en werd vanaf dan beheerd door de Regie der Gebouwen. Het 
gedeelte ten zuiden van de Rijkunstdreef (Zevenster, zuidelijke vijvers, Vossemvijver) kwam in 
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handen van het Vlaamse Gewest en werd vanaf dan beheerd door Waters en Bossen, het huidige 
Agentschap voor Natuur en Bos. 
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3.2.4 Tuinornamentiek 

3.2.4.1 Beelden in het Park van Tervuren 

Kaart 21 – Aanwezige beelden. 

Ter verfraaiing van de omgeving van het Koloniënpaleis en de parterres van de Franse tuinen werd 
aan Maurice Denonvilliers, artistiek directeur van de Comptoir général des Fontes d’ Art, de 
Bâtiments & de Fumisterie te Parijs, gevraagd een aantal beelden, meestal in gietijzer, te leveren. 
Ondanks de voorziene tijdelijke plaatsing van 20 beelden in 1897 bleven tot op heden nog 13 te 
bewonderen rond het Koloniënpaleis en in de Franse tuinen. Waarschijnlijk werd na de 
tentoonstelling een definitieve keuze gemaakt, waarna 7 beelden klaarblijkelijk werden weggehaald. 
Hieronder volgt een overzicht van de nog steeds aanwezige beelden of restanten uit de selectie van 
Denonvilliers, waarvan de locatie verduidelijkt wordt op kaart 21 in bijlage 1. 

Onderstaande informatie omtrent de beelden is afkomstig van de Regie der Gebouwen. 

1. L’ Agriculture  -  Jean-Ernest Boutellier 

 

Datum 1897 

Locatie Paleizenplein voor het Koloniënpaleis, 
grasperk links 

Materiaal Gietijzer brons 

Beschrijving Vrouw met schop 

 

2. Le commerce (Hermes-Mercurius)  -  Jean-Ernest Boutellier 

 

Datum 1897 

Locatie Paleizenplein voor het Koloniënpaleis, 
grasperk links (bij trappenpartij) 

Materiaal Gietijzer brons 

Beschrijving Jonge man met gedrapeerde tunica en 
gevleugelde helm op het hoofd 

 

Attributen: 

-caduceus of staf met twee slangen 

-geldbeurs 
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3. Après le Combat  -  Charles Vicomte du Passage 

 

Datum 1897 (oorspronkelijk beeld) 

2011 (bronzen replica – Tom Frantzen) 

Locatie Paleizenplein voor het Koloniënpaleis, 
grasperk midden 

Materiaal Gietijzer (oorspronkelijk) 

Brons (replica Tom Frantzen) 

Beschrijving Gevecht op leven en dood tussen twee 
herten, overwinnaar staat fier met kop 
omhoog over slachtoffer 

 

4. Après le bain  -  Paul-Ernest Bailly 

 

Datum 1897 

Locatie Paleizenplein voor het Koloniënpaleis, 
grasperk rechts 

Materiaal Gietijzer bronslaag 

Beschrijving Naakte vrouw, net uit bad, die het haar 
uitwringt 

Vaak voorgesteld thema, inspiratie 
antieke beelden 
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5. Ophélie  -  Jean-Joseph-Alexandre Falguière 

 

Datum 1897 

Locatie Paleizenplein voor het Koloniënpaleis, 
grasperk rechts (bij trappenpartij) 

Materiaal Gietijzer 

Beschrijving Beeld is portret van zangeres Christine 
Nilsson 

Oorspronkelijk beeld (n° 1674) in 
marmer op salon van 1872 

 

6. Sfinxen  (Anoniem) 

 

Datum 1897 

Locatie Paleizenplein, links en rechts bovenaan 
trappen voor het Koloniënpaleis 

Materiaal - 

Beschrijving - 
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7. L’Amour taillant son arc dans la massued’Hercule  -  Edme Bouchardon 

 

Datum 1897 (replica) 

Locatie Koloniënpaleis, bloemen/grasperk ten 
noorden van het paleis (hoofdingang) 

Materiaal Gietijzer 

Beschrijving Gietijzeren beeld naar origineel in 
marmer 

(2
de

 helft 18
de

 eeuw, Louvre, Parijs) 

 

8. Secret surpris  -  Bernard Steuer 

 

Datum 1897 

Locatie Koloniënpaleis, bloemen/grasperk ten 
noorden van het paleis (hoofdingang) 

Materiaal Gietijzer 

Beschrijving Gesluierde herme met rechts vooraan 
tweede figuur 

Gevleugelde amor ontbreekt links 
achteraan (cf. oude postkaarten) 
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9. Marguerite à l’église (Faust)  -  Louis-Alexandre Lefevre-Deslongchamps 

 

Datum 1897 (replica) 

Locatie Koloniënpaleis, bloemen/grasperk ten 
noorden van het paleis (hoofdingang) 

Materiaal Gietijzer 

Beschrijving Beeld refereert naar figuur van 
Gretchen uit Faust van Goethe 

Oorspronkelijk beeld in plaaster (Musée 
Cherbourg) 

 

10. Claudius (Iulius) Civilis -  Johannes Ludovicus Van Geel 

 

Datum 1821 

2010 - restauratie (replica Guido Vliet) 

Locatie Franse tuinen achter Koloniënpaleis 

Materiaal Kalksteen (oorspronkelijk) 

Beschrijving Bataafse verzetsheld Claudius Civilis 

(afbeelding is van oude postkaart) 

Maakte oorspronkelijk deel uit van de 
‘entourage’ van het verdwenen 
paviljoen van Prins Willem-Frederik 
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11. Sfinxen  (Anoniem) 

 

Datum 1897 

Locatie Links en rechts bovenaan trappenpartij 
naar grasveld, ten zuiden van 
Koloniënpaleis 

Materiaal - 

Beschrijving - 

 

12. Virginius en Virginia (Virginia immolant sa fille)  -  Elisa Bloch 

 

Datum 1897 

Locatie Koloniënpaleis, grasveld ten zuiden van 
het paleis 

Materiaal Bronzen afgietsel van origineel 1886 

Beschrijving Groepsbeeld: Virginius houdt het 
levenloze lichaam van zijn dochter 
Virginia in linkerhand met hoog 
geheven dolk in rechterhand 

 

13. Zéphyr et Psyché  -  Henri-Joseph Rutxhiel 

 

Datum 1897 

Locatie Franse tuinen voor het KMMA, lage 
parterre rechts 

Materiaal Gietijzer via verloren was-procédé 

Beschrijving Twee naakte figuren klaar om te lopen. 
Zéphyr steunt op een rots met in zijn 
rechterarm de slappe Psyché, met twee 
vleugels op de rug 

Origineel marmer (Louvre, Parijs) 

Oorspronkelijk op eerste parterre 
linkerkant, nu eerste parterre 
rechterkant (voordien beeld van Hébé) 
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14. Hébé  -  Jean-Didier Debut  (beeld is verdwenen sinds begin 2000) 

 

Datum 1897 

Locatie Franse tuinen voor het KMMA, lage 
parterre links 

Materiaal Gietijzer met laag brons 

Beschrijving Sokkel zonder beeld (verdwenen) 

Hébé, schenkster van goden afgebeeld 
als jonge vrouw, gekleed in mouwloze 
chiton, met een schenkkan boven haar 
hoofd 

Het beeld werd verplaatst en gewisseld 
met het beeld Zéphyr et Psyché 

 

15. Salem (ou musicien nègre jouant du goumbri)  -  Loiseau Rousseau 

 

Datum 1897 

Locatie Franse tuinen voor het KMMA, tweede 
parterre rechts 

Materiaal Gietijzer volgens verloren was-procédé 

Beschrijving Figuur die muziekinstrument bespeelt 

Ariabisch opschrift in voetstuk 
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16. La Ménade  -  Jean Valette 

 

Datum 1897 

Locatie Franse tuinen voor het KMMA, tweede 
parterre links 

Materiaal Gietijzer gebronzeerd 

Beschrijving De Bacchante op panter 

Inspiratiebron: Ariadne op panter van 
Johann Heinrich von Dannecker 

 

17. Twee jonge liggende hinden  -  Raymond de Meester de Betzenbroeck 

 

Datum 1939 

Locatie Franse tuinen beneden aan 
waterbekken 

Materiaal Gegoten steen 

Beschrijving Twee jonge herten, links en rechts van 
het waterbekken op een sokkel 

Oorspronkelijk (anno 1900) bronzen 
reeën met gewei, vervangen na WOII 

 

18. The Congo, I presume  -  Tom Frantzen 

 

Datum 1997 

Locatie Koloniënpaleis, bloemen/grasperk ten 
noorden van het paleis (hoofdingang) 

Materiaal Brons 

Beschrijving Beeldengroep ter herdenking van 
Koloniale Tentoonstelling van 1897 

Drie Afrikaanse krijgers op een sokkel, 
omgeven door een aantal dieren 
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19. De olifant -  Albéric Collin 

 

Datum 1935 

Locatie Voor de hoofdingang van het KMMA, 
aan overzijde van Leuvensesteenweg 

Materiaal Steen 

Beschrijving Oorspronkelijk icoon voor ‘Pavillon du 
Congo Belge’ op Wereldtentoonstelling 
van 1935 in Brussel, in 1938 verplaatst 
naar huidige locatie 

 

3.2.4.2 Siervazen in Franse tuin 

Tijdens de aanleg van de Franse tuin ten zuiden van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in 
het begin van de 20

ste
 eeuw werden op verschillende hoekpunten van parterres 8 grote siervazen 

geplaatst waarin bloemen werden voorzien. Getuige hiervan zijn o.a. onderstaande oude 
prentkaarten van het KMMA en de Franse tuin. 

 

Figuur 69: Oude prentkaart van de Franse tuin KMMA (zwart-wit)
48

 

 

                                                                 

48
 Bron: Archief KMMA & Heemkundige Kring Sint Hubertus, Tervuren 
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Figuur 70: Oude prentkaart van de Franse tuin KMMA (kleur)
49

 

3.2.4.3 Drie stenen 

Op de kruising van de zevenster bevindt zich het monument ‘drie stenen’. Deze zandstenen werden 
door een landbouwer opgegraven uit een veld in Duisburgaan het einde van de 19

de
 eeuw. Deze 

landbouwer plaatste de stenen op zijn erf. Leopold II kwam dit ter ore, hij kocht de stenen aan en liet 
ze op de kruising plaatsen. (mond. med. Vic Motte). 

 

Figuur 71: Drie stenen op kruising van de zevenster 

 

                                                                 

49
 Bron: Archief KMMA & Heemkundige Kring Sint Hubertus, Tervuren 
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3.2.5 Kenmerken van het vroegere beheer 

Een beschrijving van de eigendomshistoriek is terug te vinden onder 3.2.3 Geschiedenis van de 
eigendomstoestand en evolutie van het park. 

In de bosgebieden werd de voorbije twee decennia niet meer gedund. De gegevens inzake het 
beheer van de bosbestanden zijn opgenomen in het beheerplan Zoniën. 

In de taxussen tussen Franse tuin en Spiegelkom zijn nog houten constructies van snoeivormen 
aanwezig. Deze constructies werden in de jaren 1980 aangebracht. Heel wat taxussen en buxussen in 
de Franse tuin zijn de voorbije jaren  niet op de juiste wijze gesnoeid met als resultaat kale struiken 
zonder duidelijke vorm. Van de duidelijke snoeivormen blijft op die plaatsen enkel nog een stam met 
wat zijtakken over.  

 

Figuur 72: Snoeivormen in de Franse tuin in slechte staat 

Elementen in de bospercelen met belangrijke culturele, geschiedkundige, religieuze of 
landschappelijke waarde worden besproken onder 3.1.3. 
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3.3 Beleving en gebruik 

3.3.1 Eigenheid 

Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ongeveer 75 ha en is in eigendom van de Regie der 
Gebouwen en de Koninklijke Schenking. Het beheer van het volledige park ligt bij de Regie der 
Gebouwen. Het park grenst in het westen aan het centrum van Tervuren en vormt in het oosten de 
overgang naar het meer open gebied plateau van Duisburg met zijn dorpen, landbouwgronden en 
bosjes. In het zuiden situeert zich het Zoniënwoud. Historisch gezien vormen de zuidelijke 
bospercelen van het park en de noordelijke percelen van het Zoniënwoud één geheel. 

Het noordelijk deel van het park, waarin het Koloniënpaleis, het museum en de Franse tuin liggen, 
heeft een min of meer open karakter, opgaande beplanting bevindt zich voornamelijk aan de 
buitenranden van het park. De centrale bosgebieden hebben een gesloten karakter. De zuidrand van 
het plangebied is door de aanwezigheid van de vijvers opnieuw zeer open. Door de aanwezigheid 
van de parkmuur en het hekken in het noorden is het park in zichzelf gekeerd. 

Het parkgebied wordt in het noorden doorsneden door de Leuvensesteenweg. In het westen loopt 
de Kastanjedreef langs het park die het centrum van Tervuren met deelgemeente Duisburg verbindt 
en minder intensief gebruikt wordt. De Leuvensesteenweg is een drukke secundaire verkeersas 
tussen Brussel en Leuven en is op piekmomenten van de dag vaak overbelast. Voor het verkeer in de 
richting van Leuven concentreren de piekmomenten zich in de week ’s morgens tussen 8u en 9u (425 
voertuigen) en in de namiddag tussen 12u en 13u (519 voertuigen). Voor het verkeer gaande richting 
Tervuren centrum en Brussel concentreren de piekmomenten zich in de week ’s morgens tussen 7u 
en 8u (1155 voertuigen) en ’s avonds tussen 17u en 18u (732 voertuigen). Op zaterdag vindt de 
ochtendspits in beide richtingen later plaats (richting Leuven tussen 11u en 12u, tussen 14u en 15u 
en tussen 17u en 18u, richting Brussel. Tussen 10u en 11u en tussen 14u en 15u). Op zondag ligt de 
intensiteit nog lager: richting Brussel is er ’s morgens een piekmoment tussen 10u en 11u, richting 
Leuven is de verdeling van het verkeer gelijkmatiger (drukste moment tussen 14u en 15u). De 
verkeersdrukte gecombineerd met een maximale snelheid van 70 km/u, het rechte tracé dat 
aanleiding geeft tot hoge snelheiden en de oversteekplaatsen die niet conform het vademecum 
toegankelijkheid zijn aangelegd, maken van de Leuvensesteenweg een verkeersonveilige weg.

 50
. 

Bezoekers van het park die de parking ten noorden van de steenweg gebruiken, moeten deze drukke 
steenweg oversteken, hetgeen voor onveilige situaties zorgt. 

De grandeur en het statige karakter van het park zijn de voorbije jaren afgenomen. Toch blijft het 
Park van Tervuren bij nagenoeg elke Belg positieve herinneringen oproepen: vele oudere mensen 
zijn er als kind op schoolreis geweest, jongere mensen bezochten het museum of woonden een feest 
bij in het Koloniënpaleis. De link met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is zeer sterk 
aanwezig. Vele bezoekers worden aangetrokken door het museum en brengen nadien ook een 
bezoek aan het park. 

Omwille van zijn grootte en aantrekkingskracht kan het park tot groen van regionaal, nationaal of 
zelfs internationaal belang gerekend worden. In 2011 werd in het Vlaams parlement een voorstel 
van resolutie ingediend om het Zoniënwoud (inclusief Park van Tervuren) als UNESCO werelderfgoed 
te laten erkennen. 

3.3.2 Aantrekkingskracht 

Het park vormt een belangrijk groenelement in de rand van de Europese hoofdstad Brussel. Omwille 
van de aanwezigheid van het museum voor Midden-Afrika en het bijhorende onderzoekscentrum 
trekt het park bezoekers aan van over de hele wereld. 

                                                                 

- 
50

 Bron: Talboom, mobiliteitsstudie, gemeente Tervuren, 2012, 71p. 
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Bereikbaarheid van het park 

Het park ligt in de nabije omgeving van enkele belangrijke verkeersassen als de ring rond Brussel (R0) 
en de E40. Via de Tervurenlaan en de Leuvensesteenweg bereiken de meeste bezoekers die met de 
auto komen het park. Het park is ook bereikbaar met het openbaar vervoer via de buslijnen 315 en 
317 die halt houden aan de Leuvensesteenweg, lijn 410 die halt houdt aan de tramtermninus of lijn 
830 die halt houdt in het centrum van Tervuren. Tramlijn 44 komt vanuit Montgomery en stopt aan 
de tramterminus ten noordwesten van het park. 

Langs de Leuvensesteenweg zijn oversteekplaatsen ter hoogte van de Elisabethlaan, de Grensstraat 
en de ingang van het museum. Aan de oversteekplaats ter hoogte van het museum staan 
verkeerslichten. Toch blijft het oversteken van deze drukke baan gevaarlijk. 

Fietsers en wandelaars komen van het centrum van Tervuren, uit Vossem of vanuit het Zoniënwoud. 

Maatregelen met betrekking tot fysieke en sociale veiligheid 

Vanaf april tot eind oktober is dagelijks een wachter, herkenbaar aan het insigne ‘parkwachter’ en 
zijn of haar groene uniform, aanwezig in het park gedurende minstens drie uren. Deze uren worden 
hoofdzakelijk gepland buiten de kantooruren omdat op deze momenten het park het grootste aantal 
bezoekers trekt. Tijdens de weekends en op feestdagen is de parkwachter gedurende minstens zes 
uren per dag aanwezig. 

Preventie en handhaving in het park wordt uitgevoerd door de politiezone Tervuren. In het park 
gebeurt de preventie door fietspatrouilles. Tijdens de zomer wordt er vaker gepatrouilleerd dan 
tijdens de winter. Verder is er geen regelmaat in deze bezoeken vast te stellen. 

De brugjes over de vijvers zijn afgewerkt met leuningen of opgaande muurtjes om de fysieke 
veiligheid te waarborgen. Aan de inrichting rondom de vijver is geen infrastructuur aangebracht om 
het voor kinderen moeilijker te maken om aan de vijverrand te kunnen geraken. Elke inrichting zou 
het historisch uitzicht van de vijvers wijzigen en het bovendien moeilijker maken voor vissers om te 
kunnen hengelen. 

De verharde paden rondom de vijvers, in de bossen en in de Franse tuin zijn geschikt voor 
andersvaliden, de niet-verharde paden in de bospercelen zijn niet of moeilijk toegankelijk voor 
andersvaliden. Ook de hellingen en trappen bemoeilijken de toegang voor minder mobiele personen. 

De bosbestanden hebben geen sterk ontwikkelde struiklaag waardoor de zichtbaarheid er relatief 
groot is. Rondom de vijvers en grasvelden is het park ook goed overzichtelijk. 

Rondom het CAPA-gebouw en het Koloniënpaleis zijn er verschillende lantaarnpalen aanwezig. Ook 
rondom de Spiegelvijver ten zuiden van het museum zijn enkele verlichtingspalen aanwezig. In het 
bosgedeelte en rondom de vijvers bevinden zich geen verlichtingspalen. 

Positieve en negatieve aspecten 

Uit het ideeënkraampje en de overlegsessie (zie onderdeel 2 Participatie) blijken dat de bezoekers 
van het park de volgende aspecten als positief of negatief ervaren: 
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Tabel 10: Positieve en negatieve aspecten volgens bezoekers ideeënkraampje 

Positief Aantal Negatief Aantal 

Aangenaam park om te wandelen 
en te fietsen 

4   

Rust in het park 2   

Mooi park: waterpartijen, zichten, 
monumentale bomen, symmetrie 
Franse tuin 

20 Te weinig bloemen, 
bloemenperken slecht 
onderhouden 

2 

Graspleinen zijn ideaal om je te 
ontspannen: zonnen, picknicken, 
rusten, spelen,… 

2 Speelvoorzieningen ontbreken 1 

Aanwezigheid nieuwe brasserie 1 Te weinig eet- en 
drankgelegenheid/terras rondom 
het museum 

2 

Grootte van het park 5   

Aanwezigheid KMMA 5   

Park is niet moeilijk te vinden 1 Bewegwijzering naar het park is 
onvoldoende 

2 

Vanuit Brussel te bereiken met de 
fiets door het Zoniënwoud 

1   

Goed toegankelijk met openbaar 
vervoer (via mooi tramtraject door 
het bos) 

2 Verbinding met centrum van 
Brussel is slecht 

1 

Aanwezigheid parkwachter heeft 
vandalisme doen afnemen 

1   

Proper, goed onderhouden park 5 Park verkommert: vijvers in 
slechte staat, fontein werkt niet, 
snoeivormen Franse tuin in 
slechte staat, vuilnis 

6 

  Te weinig parkeergelegenheid, 
parkings ten noorden van 
Leuvensesteenweg in slechte 
staat 

1 

  Trappen moeilijk toegankelijk 1 

  De verharding van de paden 
(dolomiet) is niet ideaal (klinkers 
zouden beter zijn) 

1 

  Te veel auto’s in het park 1 

Familiaal park 2   

  Geurhinder langs pad ten zuiden 
van Koloniënpaleis 

1 

TOTAAL 51 TOTAAL 18 
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De balans na het ideeënkraampje blijkt positief: 51 keer halen bezoekers positieve aspecten aan 
tegen slechts 18 keer negatieve aspecten. Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat 
bevraagden in het algemeen sneller positieve dan negatieve zaken vermelden. 

Verschillende zaken worden door meerdere parkbezoekers vermeld tijdens het ideeënkraampje. 
Sommige bezoekers vermelden zowel positieve als negatieve zaken. Wat opvalt is dat de meeste 
bezoekers het park zeer mooi vinden: vaak worden hier de monumentale bomen, de vijvers, de 
zichten en de Franse tuin vermeld. 

Verder is opvallend dat ongeveer evenveel mensen aanhalen dat het park proper en/of goed 
onderhouden als dat mensen stellen dat het onderhoud van het park te wensen overlaat. Hier 
vermelden ze vaak de vijvers, de snoeivormen in de Franse tuin en rondslingerend vuilnis. 

Naast de positieve en negatieve aspecten deden de parkbezoekers ook suggesties voor 
verbeteringen of aanpassingen in het park. Deze zullen meegenomen worden bij de potenties. 

De reacties van de bevraagden tijdens het ideeënkraampje spitsen zich voornamelijk toe op de zone 
rondom het museum doordat het ideeënkraampje zich in de omgeving van het museum bevond en 
de meeste bevraagden een bezoek brachten aan zowel museum als park. 

Ook tijdens de overlegsessie werden door de aanwezigen positieve en negatieve aspecten van het 
park aangehaald. Ook hier komt het achterstallig onderhoud terug. Al wordt er ook gemeld dat er op 
bepaalde vlakken een inhaalbeweging aan de gang is de laatste jaren. 

Tabel 11: Positieve en negatieve aspecten volgens aanwezigen overlegsessie 

Positief Negatief 

Onderhoud van hagen en bloemenperken is 
de voorbije jaren sterk verbeterd 

Achterstallig onderhoud: 

 de vijveroevers en beelden in de 
Franse tuin zijn in slechte staat 

 ledigen van vuilnisbakken en 
opruimen van zwerfvuil gebeurt 
niet frequent genoeg 

 er groeien bomen op de 
Leuvensepoort 

 in de Keizerinnendreef ontbreken 
Rode beuken 

 te groot aantal ganzen 

 fietsverbodsborden aan Franse 
tuin ontbreken 

Park wordt veel gebruikt door mensen uit de 
omgeving om zich te ontspannen 

 

 Parkeerproblematiek: parkings 
verspreid, te weinig busparking bij 
evenementen, met uitbreiding museum 
zal dit probleem nog toenemen 

 Afdwingen parkreglement is moeilijk, 
parkwachter heeft geen bevoegdheid 

 Veiligheid in het park 

 

Zowel bij de gemeente Tervuren, KMMA als ANB komen regelmatig klachten over het park binnen. 
Ook de parkwachter noteert in zijn dagboek regelmatig klachten van parkbezoekers. Deze klachten 
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worden tot op heden echter niet systematisch bijgehouden of uitgewisseld tussen de verschillende 
instanties. De klachten omvatten voornamelijk volgende zaken: 

 Aanwezigheid van zwerfvuil 

 Slechte staat van de vijvers (beschoeiing, monniken,…) 

 Aanwezigheid van paardenmest en hondenpoep 

 Slechte staat van snoeivormen in de Franse tuin 

 Opmerkingen i.v.m. dieren: loslopende honden, aantal ganzen/duiven, gewonde dieren 
(vissen gevangen in rioleringsbuis, gewonde vos of ree,…) 

 Opmerkingen i.v.m. bomen: gevaarlijke bomen, bomen die groeien op parkmuur of 
Leuvensepoort 

 Graffiti en vandalisme verstoren het parkbeeld 

Daarnaast noteerden de verschillende instanties de afgelopen jaren ook nog volgende vragen of 
suggesties: 

 Vraag om te mogen schaatsen op de vijvers in de winter en er met bootjes op te mogen 
varen in de zomer 

3.3.3 Infrastructuur 

Kaart 22 - Infrastructuur 

Parkings 

Verspreid over het park zijn er verschillende parkeermogelijkheden. Personeel van het KMMA 
parkeert op de parkings die tussen het museum en de twee flankerende gebouwen (directiepaviljoen 
en Stanleypaviljoen) liggen. Ten noorden van de Leuvensesteenweg is parking recht tegenover de 
ingang van het museum en een busparking langs de Museumlaan. Ten westen van het CAPA-gebouw 
zijn parkeerplaatsen voorzien voor werknemers van het gebouw. Ten westen van de Kastanjedreef 
en ten noordwesten van de ingang aan de Keizerinnedreef, zijn er een aantal parkeermogelijkheden 
voorzien. Langs de Keizerinnendreef zelf zijn parkeerplaatsen ingericht vanaf de Kastanjedreef tot 
aan de bareel ter hoogte van de spiegelvijver. Ten westen van het Koloniënpaleis zijn nog enkele 
parkeerplaatsen langs de Paleizenlaan. Bij de oostelijke ingang ter hoogte van de Leuvensepoort is er 
parkeergelegenheid langs de Molenberglaan. 

Buiten het park, maar wel in de onmiddellijke omgeving ervan, liggen nog enkele parkings: ter 
hoogte van de tramterminus en ten westen van het park tussen Vlonderse hoek en Kastanjedreef. 

In het kader van het masterplan is in kaart gebracht hoeveel parkeereenheden er op gemiddelde en 
piekdagen nodig zijn om aan de noden te voldoen. Hieruit blijkt dat er nood is aan een bijkomende 
parking. 

Het onderzoek naar verbetering van de parkeermogelijkheden in en rond het park loopt. Binnen het 
masterplan werden verschillende mogelijkheden beschreven. Er is nog geen beslissing genomen over 
de exacte locatie van eventueel bijkomende parking. 

Padenstructuur 

De paden in het noordelijke deel van het park (in de Franse tuin, in de omgeving van het 
Koloniënpaleis) zijn verhard met dolomiet waaronder kalk gemengd is. Ook de hoofdpaden in het 
bos zijn met dit materiaal verhard. De kleinere paden in het bos zijn niet verhard. De paden langs 
weerszijden van het grasveld ten zuiden van het Koloniënpaleis zijn verhard met dolomiet vermengd 
met cement. De Keizerinnendreef is verhard met asfalt. In de Keizerinnendreef komen verschillende 
verkeersdrempels voor. De paden tussen de vijvers zijn opnieuw uitgevoerd in dolomiet en kalk. 
Waar deze paden uitkomen op de Keizerinnendreef zijn ze verhard met kasseien. 
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De paden die uitgevoerd zijn in dolomiet en kalk hebben snel te lijden onder erosieverschijnselen: er 
vormen zich putten en geulen in de paden daar waar het water het verhardingsmateriaal wegspoelt. 
Ook de niet-verharde paden in het bosgebied vertonen erosiegeulen op de hellingen. Niet-verharde 
paden die geen helling vertonen, zijn na regenweer vaak zeer drassig en moeilijk toegankelijk. Ook 
de paden verhard met dolomiet en cement vertonen slijtage door erosie. 

De verkeersdrempels in de Keizerinnendreef hebben hun functie, namelijk vertragen van 
gemotoriseerd verkeer, verloren nu de dreef grotendeels autovrij gemaakt is. Door minder mobiele 
personen en fietsers worden ze als hinderlijk ervaren. Bovendien zijn de verkeersplateau’s en het 
asfalt van de dreef in het algemeen in slechte staat. 

Er zijn geen fietsenstallingen aanwezig in het park. 

Toegangen 

Er zijn 17 toegangen tot het deel van het park ten zuiden van de Leuvensesteenweg. Langs de 
Leuvensesteenweg bevinden zich vier openingen in het hekwerk. In de noordelijke parkmuur bevindt 
zich een (gesloten) poort. In het oosten van het park zijn er toegangen aan de Leuvensepoort en de 
Waalse baan. In het westen is het park ook toegankelijk via de Paleizenlaan. Langs de westzijde van 
het park zijn er 8 toegangen t.h.v de Kastanjedreef, Rijkunstdreef en Kapucijnenpoortdreef. Ten 
zuiden van het park zijn er nog eens 4 toegangen. 

Het deel van het park ten noorden van de Leuvensesteenweg takt op meerdere plaatsen aan op de 
Museumlaan en de Leuvensesteenweg.  

Recreatieve infrastructuur 

De recreatieve infrastructuur in het park bestaat uit zitbanken, vuilnisbakken en de padenstructuur. 
De zitbanken zijn weergegeven op de kaart met puntvormige beheereenheden (kaart 11 in bijlage 1). 

Verschillende wandelroutes lopen geheel of gedeeltelijk door het park: de warandewandeling, de 
Kapboswandeling, In de voetsporen van Stanley, Van Hertogen en Kongolezenwandeling, het School 
van Tervurenpad. Brochures over deze wandelingen kunnen bij de gemeente Tervuren bekomen 
worden. 

Eén van de drie lussen van de mountainbikeroute Tervuren loopt doorheen het park. Een kaart van 
deze route kan aangekocht worden bij de dienst Vrije Tijd van de gemeente Tervuren. 

De Keizerinnendreef wordt zowel door fietsers, voetgangers, ruiters en motorfietsers intensief 
gebruikt. Beide verkeerstromen zijn niet gescheiden, dit leidt soms tot conflictsituaties. 

Het Spaans Huis heeft een tweeledige functie. Het is eigendom van ANB en is recent gerenoveerd. 
Enerzijds fungeert de benedenverdieping als cafetaria met streekproducten op donderdag, vrijdag 
en zaterdag, uitgebaat door 3WPLUS (wonen, werken en welzijn in Halle-Vilvoorde). Er zijn plannen 
in opmaak voor een terras met zicht op de Molenvijver. Eveneens staat er op de benedenverdieping 
een infostand van ANB en het park. Anderzijds fungeert de bovenverdieping, gehuurd door de 
gemeente, als tentoonstellingsruimte (i.s.m. het Museum voor Midden-Afrika). 

3.3.4 Gebruik en gebruikers 

Om een beter zicht te krijgen op de gebruikers van het park, de aspecten van het park die zij als 
positief en negatief ervaren en de suggesties die de gebruikers hebben ter verbetering van het park, 
werd een ideeënkraampje georganiseerd. Tijdens dit ideeënkraampje werden 55 reacties van 
parkbezoekers verzameld.  

Ook tijdens de overlegsessie werden bevoorrechte partners van het park bevraagd over het gebruik 
en de gebruikers van het park.  

De informatie die tijdens deze participatiemomenten verzameld werd, leidt samen met 
literatuurgegevens (het masterplan) en gesprekken met de leden van de stuurgroep tot 
onderstaande bevindingen over het gebruik en de gebruikers van het park. 
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3.3.4.1 Welke groepen maken gebruik van het Park? 

Het park wordt bezocht door Tervurenaars, bezoekers uit de Brusselse regio, groepen die het park 
leren kennen via de toeristische dienst, bezoekers van het museum die ook even het park 
inwandelen. De leerlingen van de Britse School komen lopen in het park, maar verder houden zij er 
geen vaste activiteiten. Ook pendelaars van en naar school en werk maken van het park gebruik. 

Jaarlijks vindt een aantal grote evenementen in het park plaats, zoals de Gordel voor scholen en de 
Halloweenwandeling. Deze activiteiten trekken een specifiek publiek en worden goedgekeurd door 
de eigenaars (Regie der Gebouwen en de Belgische Staat) en gemachtigd door ANB. 

Occasioneel spelen er ook jeugdgroepen in het bos. Er is echter geen officiële speelzone ingericht. 

3.3.4.2 Hoe vaak wordt het gebruikt? 

Tijdens het weekend krijgt het park het meeste bezoekers (individuen, gezinnen, jeugdbewegingen). 
Tijdens de week bezoeken scholengroepen het park (bv. om er te sporten), maar vinden we er ook 
wandelaars. Tijdens de winter trekt het park opvallend minder bezoekers. 

Veel mensen uit Vossem en Duisburg maken dagelijks gebruik van het park om via de 
Keizerinnendreef van of naar Tervuren te fietsen of wandelen. 

De meest drukbezochte plaatsen in het park zijn de Franse tuin en de Keizerinnendreef met de 
grasvelden langs de vijvers (voornamelijk het deel tussen de kasteelvijver en de spiegelvijver). Dit zijn 
ook de zones waarin de Regie der Gebouwen grote activiteiten toelaat (activiteiten in de Franse tuin 
worden momenteel zoveel mogelijk geweigerd). De omgeving van het Koloniënpaleis is enkel druk 
wanneer er feesten doorgaan in het Koloniënpaleis. 

3.3.4.3 Wat zijn de favoriete/gewenste activiteiten? 

Uit het ideeënkraampje komt naar voren dat het park het vaakst gebruikt wordt om er te wandelen, 
van de rust te genieten en het museum te bezoeken. Ook het gebruik van de veilige fietsverbinding 
tussen Tervuren en Vossem is één van de favoriete activiteiten. 

Daarnaast vinden ook volgende activiteiten plaats in het park: sporten zoals yoga en tai-chi, 
huwelijken in de kapel, toeristische rondleidingen, ruiteren, vissen. De visclub heeft toelating om te 
vissen op de Kasteelvijver. Deze toelating heeft echter geen einddatum. De visclub regelt zelf het 
waterpeil van de vijvers, dit is geen wenselijke situatie. 

Jaarlijks vindt een aantal grote evenementen in het park plaats. De onderstaande Tabel 12 geeft een 
(niet sluitend) overzicht van de activiteiten van 2011 en 2012. Deze lijst geeft een indicatie van het 
type evenementen dat toegestaan werd de afgelopen 2 jaren. 

Tabel 12: Indicatie van grotere evenementen in het park in 2011 en 2012 

Datum Activiteit Geschat aantal 
deelnemers 

17/02/2012 Jogging CISM Day Run  

21/03/2012 Examen-cross Duisburg  

23/03/2011 Loopwedstrijd Militaire School  

27/03/2011 Loopwedstrijd voor het goede doel  

01/04/2012 Furaloop 400 

07/04/2012 Lentetocht  

24/04/2011 Paaseitjeswandeling  
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29/04/2012 Zoniënmars  

29/04/2012 Wandelfietsdag 500 

16/05/2012 Examen-cross Duisburg  

18/05/2011 Loopwedstrijd Militaire School  

28/05/2011 Kinderloop  

21/06/2012 en 26/06/2012 Gordel voor Scholen 300 per dag 

22/06/2011 Focusgordel 300 

2/07/2011 en 9/07/2011 Jogging voor Independance day  

18/08/2012 Loopwedstrijd ‘Voerhoekjogging’ 200 

20/08/2012 Examen-cross Duisburg  

22/08/2011 Loopwedstrijd Militaire School  

16/09/2011 Personeelsfeest LCM  

28/09/2011 Scholenveldloop  

1/10/2011 Internationale herfstwandeltocht  

2/10/2011 Brusselse Marathon 2.000 

22/10/2011 Halloween 1.000 

11/11/11 Fakkeltocht, 11. 11. 11. jogging 
Vossem 

 

3/12/2011 Jogging Chikhi  

05/12/2012 Examen-cross Duisburg  

6/12/2011 Sinterklaas  

7/12/2011 Loopwedstrijd Militaire school  

 

Er heeft in het park van Tervuren driemaal een internationale veldrit plaatsgevonden (waarvan 
tweemaal met machtiging). In 2011 vond de laatste veldrit plaats. Deze veldrit lokte een breed 
publiek naar het park, maar veroorzaakte ook heel wat schade aan paden en grasvelden. Omwille 
van deze schade en de hieraan verbonden kosten, kon de veldrit in 2012 niet doorgaan. 

In het verleden (2
de

 helft jaren 1990 tot begin jaren 2000) werden er meer activiteiten toegelaten 
door de Regie der Gebouwen. Zo werd er onder meer toelating gegeven om met gemotoriseerde 
bootjes op de vijvers te varen. 

Aanvragen voor activiteiten komen toe bij verschillende instanties (Regie der Gebouwen, ANB, 
gemeente). Het is voor aanvragers niet duidelijk tot wie ze hun vraag moeten richten.  

3.3.4.4 Wat is de kwaliteit van de infrastructuur voor de gebruiker? 

Tijdens de participatiemomenten kwamen een aantal negatieve punten aan bod: 

 De paden zijn onderhevig aan erosie en bij regenweer moeilijker toegankelijk. 
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 Sommige zitbanken zijn in slechte staat; hierbij moet vermeld worden dat de banken 
systematisch vervangen worden door de aannemer in opdracht van de Regie der 
Gebouwen. 

 Er is te weinig parkeergelegenheid, de parking ten noorden van de Leuvensesteenweg 
is in slechte staat 

Daarnaast kan nog het volgende vermeld worden: 

 De brug over de vijver aan de Keizerinnendreef is in slechte staat, ook het brugje over 
de Gordaalvijver is vervallen en afgesloten. Beide bruggen vormen een gevaar voor 
bezoekers. 

3.3.4.5 Voldoet het Park aan de eisen van de gebruiker en het gebruiksdoel? 

Tijdens de participatiemomenten kwamen volgende positieve en negatieve punten i.v.m. het 
gebruikersdoel naar voren. 

Negatieve punten: 

 Te kort aan plaats om te picknicken, iets te drinken in de onmiddellijke omgeving van 
het museum. 

 Fietsenstallingen ontbreken 

 Verlichting, zitbanken en vuilnisbak aan de kapel ontbreken 

 Speelinfrastructuur is niet aanwezig 

Positieve punten: 

 Zeer aangenaam park om te wandelen 

 Aanwezigheid van monumentale bomen 

 

Tijdens het terreinbezoek aan het Engels park en de Vossemvijver met boswachter Johan Bennekens 
op 28 januari 2013 kwamen volgende punten i.v.m. het gebruik naar voren. 

 De grote vlakken gazon rond de Vossemvijver worden veelvuldig betreden 

 Problemen met sluikstorten; veel huisvuil in kleine zakken in de afvalkorven en in de 
zomerperiode maken veel Engelstalige jongeren gebruik van het park waarbij ze veel 
afval op de gazons achterlaten 

 Er zijn verschillende soorten bebording (geplaatst door de gemeente en ANB), 
uniformiteit ontbreekt. Er zijn ook verouderde (bv. boete 15.000 fr.) en overbodige 
borden (verbodsbord 5 ton waar er nu geen verkeer meer mag komen) aanwezig 
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3.3.5 Toegankelijkheid  

3.3.5.1 Juridische toegankelijkheid 

Is het groenobject toegankelijk 
van zonsopgang tot 
zonsondergang? 

Het park is toegankelijk van 6u tot 23u. Aanwezigheid na 23u 
kan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Regie 
der Gebouwen of het ANB en de gemeente Tervuren 

Zijn er delen van het 
groenobject voor het publiek 
afgesloten? 

De toegang is beperkt tot de wegen, de paden, parkings en 
grasperken 

Zijn de meeste graslanden 
betreedbaar en bespeelbaar? 

Ja  

Zijn honden toegelaten aan de 
leiband? 

Ja 

Zijn er zones die verboden zijn 
voor honden? 

Nee 

Zijn er zones, die specifiek 
ingericht zijn voor honden? 

Nee  

Zijn er speelzones ingericht in 
het park? 

Nee 

 

In de praktijk worden niet-toegankelijke beplante delen, zoals bijvoorbeeld de bosgebieden en het 
drevenpark rondom het Koloniënpaleis wel betreden. 

In heel het Zoniënwoud wil men strategische loopzones voor honden creëren om loslopende honden 
in het bos tegen te gaan. 

3.3.5.2 Fysieke toegankelijkheid 

 Goed Matig Slecht 

Algemeen  X   

Fysieke veiligheid X   

Obstakels / hindernissen  X (sommige paden vertonen 
erosiegeulen, ook het reliëf in het 

park bemoeilijkt de toegang) 

 

Paden 

De paden in de Franse tuin zijn over het algemeen goed van kwaliteit en goed onderhouden. De 
paden op de hellingen in het parkgebied zijn in minder goede staat. Ze worden regelmatig 
onderhouden, maar het gebruikte materiaal spoelt snel ook weer weg waardoor geulen ontstaan. 

In het bosgebied zijn niet alle paden verhard. De niet-verharde paden kunnen in nattere perioden 
moeilijk begaanbaar worden. De verharde paden op hellingen zijn ook onderhevig aan erosie. 

Brugjes 

Er zijn in het park verschillende brugjes. De brug over de spiegelkom aan de Keizerinnendreef is aan 
herstel toe. De brug werd al tijdelijk opgeknapt in 2012, maar heeft een grondige herstelbeurt nodig. 
In 2012 wordt een inschatting gemaakt van de huidige toestand waarna een grondige herstelbeurt 
zal volgen in 2013. 

De brug over de vijvers waar de Spiegelvijver overgaat in de Kanaalvijver is goed onderhouden. Het 
houten brugje over de Kanaalvijver aan de overgang tussen Kanaalvijver en Gordaalvijver is in slechte 
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staat. Deze brug is afgesloten met dranghekken. De hekken worden regelmatig verplaatst door 
wandelaars om de doorgang vrij te maken. 

Trappen 

In de Franse tuin, rondom het Museum en het Koloniënpaleis en langsheen de spiegelkom zijn heel 
wat trappen aanwezig. De trappen zijn over het algemeen goed onderhouden en in goede staat. 

3.3.5.3 Visuele en communicatieve toegankelijkheid 

Informatieverstrekking aan publiek 

In onderstaande Tabel 13 is aangegeven op welke wijze informatie aan het publiek wordt verstrekt. 

Tabel 13: Verschillende vormen van informatieverstrekking in het Park van Tervuren. 

 Inhoud Uitgever 

Brochures  Historiek 

 Bereikbaarheid 

 Bezienswaardigheden 

 Plan 

 Dienst toerisme, 
gemeente 
Tervuren 

Wandelbrochures  Warandewandeling, 
Kapboswandeling, In de 
voetsporen van Stanley, 
Van Hertogen en 
Kongolezenwandeling, het 
School van Tervurenpad 

 Wandelnetwerk Zuid-
Dijleland  

 Beschrijving van het park 

  

 Dienst toerisme, 
gemeente 
Tervuren 

 Toerisme Vlaams-
Brabant 

Fietskaart 
fietsknooppuntennet
werk Vlaams-
Brabant 

 Overzicht 
fietsknooppunten en -
routes in Vlaams-Brabant 

 Dienst toerisme, 
gemeente 
Tervuren 

Intergewestelijke 
folder Zoniën 

 Het Zoniënwoud inclusief 
Park van Tervuren 

 ANB, Leefmilieu 
Brussel en Waals 
Gewest 

Website Regie  Grootte park 

 Onderhoud park 

 Restauratie beelden en 
standbeeld 

 Masterplan  

Regie der Gebouwen 

Website gemeente  Ligging van het park 

 Enkele sfeerbeelden 

 Plan 

 Contactinformatie 

 

Gemeente Tervuren 
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Inventaris Onroerend 
Erfgoed 

 Historiek 

 Ligging 

 Sfeerbeelden 

 Beschrijving 

Onroerend Erfgoed 

Website Zoniën  Het Zoniënwoud 

 Dieren en planten 

 Activiteiten 

 Achtergrondinformatie 

 Praktische informatie 

 Actief deelnemen 

 Wandel- en fietsroutes 

ANB, Leefmilieu 
Brussel, Wallonië 

Website ANB  Ligging 

 Contactinformatie 

 Geschiedenis 

 Sfeerbeelden 

ANB 

Plattegrond met 
pictogrammen en 
legende  

 Gebouwen en zone Franse 
tuin 

KMMA 

Plattegrond ter 
hoogte van 
Vossemvijver, 
Mathieuweg en 
Zaveldreef 

 Park van Tervuren ANB 

Bewegwijzering en 
richtingspalen 

 Aanwezig in en rondom 
Franse tuin, in en rond het 
park 

n.v.t. 

Informatie- en 
oriëntatiepanelen 

 Aanwezig in en rond het 
park 

n.v.t. 

Panelen met 
aankondiging 
activiteiten 

Niet aanwezig n.v.t. 

Aangepaste panelen 
voor slechtzienden 

Niet aanwezig n.v .t 

Audio - opnames Niet aanwezig n.v .t 

Video - opnames Niet aanwezig n.v .t 

 

Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat informatieverstrekking over het Park van Tervuren 
voornamelijk via brochures en websites plaatsvindt. 

Educatieve voorzieningen 

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika vervult een belangrijke educatieve functie in het park. In 
het museum wordt aan onderzoek gedaan, kunnen scholen workshops volgen en rondleidingen 
krijgen en worden vormingen georganiseerd. Op de website van het museum zijn afzonderlijke 
bladen voorzien voor leerkrachten en kinderen. De centrale bibliotheek van het museum en de 
deelbibliotheken per wetenschappelijk departement zijn toegankelijk voor journalisten, studenten 
en particulieren. 

In het park kunnen geleide wandelingen aangevraagd worden. 
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3.4 Bodem 

3.4.1 Bodemkaart 

Kaart 23 - Bodemkaart met aanduiding bodemstalen 

Uit de bodemkaart kunnen we afleiden dat de bodem in het Park van Tervuren, net als in het 
centrum van Tervuren, hoofdzakelijk antropogeen is. Dit was, gezien de menselijke activiteiten en de 
opeenvolgende wijzigingen die het park gedurende de eeuwen heeft doorstaan, te verwachten. 
Naast antropogene bodems, komt ook het bodemtype ‘droge leem’ in het park voor. In de omgeving 
van het park vinden we naast antropogene bodems en droge leembodems ook de types droog zand 
en vochtig zand terug. 

3.4.2 Bodemonderzoek 

Kaart 23 - Bodemkaart met aanduiding bodemstalen 

Kaart 24 – Indicatieve bodemkaart 

Op vrijdag 31 augustus 2012 werden er handmatig 10 grondboringen verspreid over het park 
verricht. Er werd geopteerd voor 9 ondiepe boringen tot 0,5 meter onder het maaiveld en één 
diepere boring tot 2 meter onder het maaiveld. Op kaart 23 worden de uitgevoerde 
bodemstaalnames op de topografische kaart weergegeven. 

Uit de bekomen bodemprofielen (zie bijlage 5) kunnen we afleiden dat de het park een lemige, zwak 
zandige bodem heeft. Nagenoeg de helft van de bodemstalen zijn wortelhoudend. Er zijn geen grote 
verschillen in bodemsamenstelling te detecteren over de gehele oppervlakte van het park. In 
bodemstaal B2 werd naast leem en zand ook grind teruggevonden. Dit grind kan afkomstig zijn van 
uitspoeling van het nabijgelegen pad. Bodemstaal B4 wijkt af van de overige bodemstalen in het 
park: het is sterk zandig en sterk baksteenhoudend. Dit is te verklaren vanuit de wetenschap dat op 
deze plaats het kasteel van de hertogen van Brabant stond. De resten van dit gebouw zijn nog steeds 
aanwezig in de bodem. 

De samenstelling van de bodem, zwak zandige leem, is de te verwachten samenstelling ook wanneer 
de bodem niet antropogeen zou zijn. We kunnen de bodemkaart dus bijwerken tot een indicatieve 
bodemkaart, waarbij het grootste deel van het park een natuurlijke leembodem heeft. In de 
omgeving van de bebouwing, de vijvers en de historische locatie van het hertogenkasteel is de 
bodem gewijzigd. 

Chemische analyse 

Voor de stalen B1, B5, B6, B7 en B9 werd een chemische analyse uitgevoerd. De resultaten van deze 
analyse zijn eveneens in bijlage 5 toegevoegd. De belangrijkste resultaten worden hieronder 
besproken. 

Zuurtegraad 

Ter hoogte van de bodemstalen B1, B5, B6 en B7 is de groeizone zuur (pH tussen 3.5 en 5.5). De 
zuurtegraad is zeer zuur ter hoogte van het hoogst gelegen staal B1, ter hoogte van stalen B5 en B6 
is hij minder uitgesproken zuur om ter hoogte van staal B7 opnieuw zeer zuur te worden. Dit zien we 
ook weerspiegeld in het gehalte basische stoffen. Het Calciumgehalte is opmerkelijk lager bij de 
uitgesproken zure groeizones (1600 mg/kg DS voor staal B1 en 510 mg/kg DS voor staal B7 tegenover 
3000 mg/kg DS voor staal B5 en 3400 mg/kg DS voor staal B6). Voor het Kaliumgehalte is de relatie 
minder eenduidig. Voor de stalen B5 (2800 mg/kg DS) en B6 (2300 mg/kg DS) is het gehalte 
merkbaar hoger dan bij staal B7 (1500 mg/kg DS). Het Kaliumgehalte van staal B1 volgt de logica niet, 
het is hoger dan verwacht (2700 mg/kg DS). Mogelijks is Kalium wel aanwezig in de bodem, maar 
komt het gebonden voor. De hogere Calciumgehaltes kunnen ook veroorzaakt zijn door uitspoeling 
van de dolomietpaden. 
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Ter hoogte van staal B9 is de pH neutraal tot basisch (7.4). Door de hogere pH zal het gehalte 
basische stoffen hier hoger zijn dan in de overige bodemstalen. We zien inderdaad dat het gehalte 
Ca 7200 mg/kg DS bedraagt, het gehalte K bedraagt 2000 mg/kg DS. Voor het Kaliumgehalte is het 
verschil met de overige bodemstalen minder uitgesproken tot zelfs tegengesteld aan wat we zouden 
verwachten (het gehalte is hier namelijk lager dan bij bodemstaal B1, B5 en B6).   

Voor alle bodemstalen geldt dat het aandeel orthofosfaten laag is. PO4 schommelt tussen 0.99 g/kg 
DS en 1.5 g/kg DS.  

Korrelgrootte 

Lemige bodems zijn weinig doorlatend. Dat zien we ook aan de afspoeling van de paden op de 
hellingen. Hoe groter infiltratiecoëfficiënt (kf) van een bodem, hoe groter zijn infiltratiecapaciteit of 
doorlaatbaarheid en hoe sneller hemelwater zal infiltreren. Voor lemige bodems is deze 
infiltratiecoëfficiënt zeer laag. De literatuur gaat uit van een kf van 5,8 . 10

-7
 m/s meter per seconde.  

Ter vergelijking: een bodem die uit grof zand bestaat heeft een hoge doorlaatbaarheid en een 
gemiddelde kf-waarde van 1,5 . 10

-4
 meter per seconde. 

Organisch stofgehalte 

Het organisch stofgehalte vormt een belangrijke parameter in het kader van de kwalitatieve 
waardering van bodems en zal van grote invloed zijn op het te ontwikkelen vegetatietype. 
Organische stof of humus beschikt over een groot adsorptievermogen waardoor mineralen en water 
kunnen opgenomen worden en langzaam worden vrijgesteld. Een verhoogd organisch stofgehalte in 
de bodem zorgt ook voor de optimalisatie van het bodemleven waardoor een goede structuur van 
de bodem kan bekomen worden. Een laag organische stofgehalte betekent dat de bufferende 
werking van de bodem vrij beperkt is. 

Het organisch stofgehalte voor de verschillende bodemstalen in het Park van Tervuren is 
weergegeven in Tabel 14: Organisch stofgehalte in het Park van Tervuren. Dit organisch stofgehalte 
is voor alle stalen laag. We kunnen de bodem dan ook zwak humeus noemen. 

Tabel 14: Organisch stofgehalte in het Park van Tervuren 

Staal OM % (m/m) DS 

B1 2.7 

B5 1.3 

B6 1.5 

B7 2.4 

B9 2.3 

Koolstof - stikstof verhouding 

Om een beeld te krijgen van de voedselrijkdom van de bodem wordt vaak de verhouding van het 
gehalte aan totale N ten opzichte van de hoeveelheid aan totale (organische) C bekeken. In Tabel 15 
zijn de verschillende grenswaarden van de C/N verhouding weergegeven waaruit de voedselrijkdom 
van de bodem kan worden afgeleid. 

Tabel 15: Grenswaarden in relatie tot categorieën voedselrijk/-arm (Bal et al. 2001) 

Voedselrijkdom C/N 

Voedselarm > 35 

Matig voedselrijk 20-35 

Zeer voedselrijk <20 
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Tabel 16: Overzicht van C/N verhoudingen op de meetlocaties 

Staal Maaiveld (m TAW) Ph actueel C/N Voedselrijkdom 

B1 0 tot -50 cm 3.6 5.81 Zeer voedselrijk 

B5  0 tot -50 cm 4.7 9 Zeer voedselrijk 

B6 0 tot -200 cm 5.5 10 Zeer voedselrijk 

B7 0 tot -50 cm 3.5 28.33 Matig voedselrijk 

B9 0 tot -50 cm 7.4 6.27 Zeer voedselrijk 

 

Uit Tabel 16 kan worden afgeleid dat de bodem (bovenste 50 cm) zeer voedselrijk is. Enkel ter 
hoogte van staal B7 is de bodem slechts matig voedselrijk. 

De voedselrijkdom zien we ook duidelijk terug in de aanwezige soorten. Zo vinden we geregeld 
Bosanemoon, Gele dovenetel, Braam en Brandnetel terug. Al blijft de ondergroei in de bossen 
beperkt onder het dichte bladerdek van de Beuken. 
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3.5 Hydrologie en hydrografie 

Kaart 25- Hydrologie – hydrografie 

In het Park van Tervuren bevinden zich meerdere vijvers. Doorheen het zuidelijke deel van het 
plangebied stroomt de rivier de Voer. Hier is er een opeenvolging van grote vijvers, met van west 
naar oost de Kasteelvijver, de Spiegelvijver, de Kanaalvijver en de Gordaalvijver. De oppervlakte van 
dit aangesloten geheel bedraagt maar liefst 10 ha. De vijvers waren reeds aanwezig ten tijde van de 
opmaak van de kaart van Ferraris (1775‐1777) en werden aangelegd in het verlengde van de Sint‐ 
Hubertus kapel. Voor de wereldtentoonstelling van 1897 werd de Franse tuin ontworpen in het 
noordelijke deel van het park en werd er een aftakking gerealiseerd vanuit de Vaart richting deze 
tuin. In het zuiden van het Park van Tervuren wordt er een gelijkaardig beeld gecreëerd met ook een 
opeenvolging van grote watervlakken. Het gaat om de Kleine en de Grote Sint-Gertrudisvijver die, 
net als de Gordaalvijver uitmonden in het geheel van Molenvijver en Vossemvijver. Ter hoogte van 
het meetpunt 479700 van de VMM wordt de stroming van de Voer gesplitst. Enerzijds gaat er een 
rechtstreekse leiding naar de Voer. Anderzijds gaat er een leiding naar de vijver van de nabijgelegen 
woning. Hierop staat een watermolen die de woning van elektriciteit voorziet. Er is een regeling met 
de bewoners i.v.m. de toevoer van water om de molen aan te kunnen drijven. Het water van deze 
vijver loopt nadien over naar de Voer. 

 

Figuur 73: Zicht over de Grote Vaartvijver richting Vossemvijver 

In 2008 werden grote herstellingswerken uitgevoerd aan de zuidelijke parkvijvers: 

 De vijvers werden afgelaten, het aanwezige slib werd afgegraven tot op de vaste 
bodem. 

 De oude oeververdediging werd afgegraven. 

 Overhangende bodem, struiken en takken werden verwijderd. 

 Er werden schanskorven en houten damplanken geplaatst als oeververdediging.  

 De bestaande monikken werden verwijderd en vervangen door 4 nieuwe 
monikken van hetzelfde type als in de Vossemvijver. 

 Er werd Moeraszegge aangeplant als oeverplant, de bermen werden ingezaaid 
met Italiaans raaigras. 
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In de Franse tuin zelf ligt er ten zuiden van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika een groot 
ovaalvormig watervlak van ongeveer 6.000 m², met daarin een fontein. Tevens situeert zich net ten 
oosten van deze grote vijver een kleiner cirkelvormig waterelement van 100 m², met centraal erin 
het kunstwerk ‘The Congo, I presume’ van Tom Frantzen. 

Ten zuiden van de Kanaalvijver ligt de badvijver. Karel Van Lorreinen liet deze vijver in de 18
de

 eeuw 
ten zuiden van de Kanaalvijver aanleggen. Er loopt een afwateringsbuis van de badvijver naar de 
Kanaalvijver. 

 

Figuur 74: Badvijver in de winter 

Net ten noorden van de Kasteelvijver, aan de overzijde van de Keizerinnedreef, ligt er een betonnen 
bufferbekken van ± 1.200 m². Tenslotte situeert zich ten noorden van de Gordaalvijver in het bos een 
laatste watervlak met een oppervlakte van ± 2.500 m². Ten zuiden van de Kleine en Grote Vaartvijver 
situeren zich nog twee bufferbekkens van ± 1.900 m² en ± 1.200 m². 

In het park liggen verschillende afwateringsbuizen die regenwater van de gebouwen en van de 
Leuvensesteenweg afvoeren naar de vijvers. Deze buizen komen uit in de Kasteelvijver, de 
Kanaalvijver en de Gordaalvijver. De betonnen buizen liggen op verschillende plaatsen bloot. Ten 
oosten van de spiegelkom ligt de buis ter hoogte van het pad bloot, de buis is bovendien open en 
dus gevaarlijk voor bezoekers. 

Doorheen het park loopt een watercollector ter hoogte van de Keizerinnendreef. Deze collector 
voert afvalwater af van oost naar west vanaf het centrum van Tervuren richting het VMM-
zuiveringstation voorbij de Vossemvijver. Wanneer het regent, wordt het open wachtbekken in het 
park gevuld. Er loopt nooit vijverwater in de collector. Als de volledige afwaartse leiding voldoende 
onder druk komt, zal de achterwaartse overstort beginnen werken en zal er water vanuit de collector 
naar de vijvers lopen bij regenweer. Aquafin heeft plannen om de werking van het wachtbekken te 
optimaliseren zodat er minder vuil water in de vijvers terechtkomt bij regenweer. De uitvoering van 
deze plannen loopt vertraging op omdat het perceel waarop het wachtbekken gelegen is in 
eigendom van Aquafin dient te komen. De verkoop van het perceel door de Regie der Gebouwen is 
nog niet rond. 
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Figuur 75: Afwateringsbuis in het park 

 

Figuur 76: Ingestorte afwateringsbuis ten oosten van spiegelkom 

Ter hoogte van de Gordaalvijver ten noorden van de Keizerinnendreef loopt een gracht die meestal 
droog staat. De gracht komt uit in de vijver in het oosten van het park ten noorden van de dreef. 

Onder de brug tussen de Spiegelkom en de Spiegelvijver is in het water een draadafsluiting 
gespannen om te beletten dat grotere vis van de ene naar de andere vijver migreert. 

3.5.1 Watersysteem: natuurlijkheid 

Alle waterpartijen in het domein zijn kunstmatig aangelegd, de oevers zijn zo goed als allemaal 
verstevigd of verhard. De Voer, een waterloop van categorie 3, loopt door de zuidelijke vijvers in het 
park. Wanneer de vijvers in 2011 gedeeltelijk leegliepen, kon de meanderende Voer op de bodem 
van de vijvers ontwaard worden.  

3.5.2 Watersysteem: fysische kenmerken 

3.5.2.1 Waterpermanentie 

De vijver ten zuiden van het KMMA in de Franse tuin liet men in de zomer van 2011 volledig leeg 
lopen. Het slib op de bodem werd verwijderd. In de kuip van de vijver werden scheuren ontdekt die 
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de stabiliteit ervan in gevaar brachten. De aanbesteding voor het herstel van deze scheuren werd in 
2012 uitgeschreven. 

De waterpermanentie van de zuidelijke vijvers (Kasteelvijver, Spiegelvijver, Kanaalvijver, 
Gordaalvijver) is niet stabiel. Door een lek onder de uitstroomconstructie (of ‘monnik’) van de 
Gordaalvijver liep de Gordaalvijver in de zomer van 2011 leeg. Algemeen is de toestand van de 
duikers en de tussenschotten in de noordelijke vijvers in het park slecht, ze schieten vaak door. 
Hierdoor kan het waterniveau niet optimaal geregeld worden en is de waterpermanentie niet 
gegarandeerd. Het zuidelijke vijversysteem werd door ANB gerestaureerd. 

3.5.2.2 Waterdiepte 

Kaart 26 - Dieptemeting Gordaalvijver 

Kaart 27 - Dieptemeting Kasteelvijver en Spiegelvijver 

In 2007 werd een diepte- en slibmeting uitgevoerd in de vijvers door het plaatsen van peilstokken 
vanuit een bootje op het water. 

De resultaten van de dieptemeting van de vijvers wordt weergegeven in kaart 26 en kaart 27. De 
diepte van de vijvers varieert van maainiveau tot 2,8 meter beneden het maaiveld. 

Vanaf de oevers helt de Gordaalvijver af naar het midden van de vijver. Het diepste punt, -2,4 meter 
onder het maaiveld, bevindt zich in het noordwesten van de vijver. De diepte van de Gordaalvijver 
neemt over een afstand van 20 meter toe van 0 naar -1,8 meter. Dit komt overeen met een 
hellingshoek van ongeveer 5°. Deze zeer zwakke hellingsgraad duidt op de aanwezigheid van veel 
slib. 

Voor de Kanaalvijver zijn geen gegevens m.b.t. diepte en slib gekend. 

De spiegelvijver is dieper in het cirkelvormige deel (tot -2 m onder het maaiveld) dan in het 
langwerpige deel (tot -1,8 m onder het maaiveld). Ook de hellingsgraden van de oevers verschillen in 
beide delen. In het cirkelvormige deel neemt de diepte over een afstand van 4,7 meter met 1,6 
meter toe. Dit komt neer op een hellingshoek van 18 graden. In het langwerpige deel neemt de 
diepte veel meer gestaag toe: pas na 16,6 meter wordt een diepte van 1,6 meter bereikt. Hier 
bedraagt de hellingshoek dus ongeveer 5,5 graden.  

Het diepste punt van de Kasteelvijver ligt centraal in het noorden van de vijver en bedraagt -2,8 
meter onder het maainiveau. De hellingsgraad van de vijver is vergelijkbaar met de helling in de 
Gordaalvijver en het langwerpige deel van de spiegelvijver en bedraagt 4 tot 5 graden (op 16,5 meter 
van de oever bedraagt de diepte 1,6 meter, op 36,5 meter van de oever bedraagt de diepte 2,6 
meter). 

Het water- en slibkubage wordt weergegeven in Tabel 17. Hieruit blijkt dat in alle vijvers een grote 
hoeveelheid slib aanwezig is. Dit kon ook al vermoed worden aan de hand van de lage 
hellingsgraden.  

Tabel 17: Kubage water en slib parkvijvers 

 Water (m³) Slib (m³) 

Kasteelvijver 57.371 ,96 14.784,080 

Spiegelvijver 7.409,150 4.875,65 

Gordaalvijver 28.668,020 19.995,780 
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3.5.2.3 Oevertypologie 

De vijver in de Franse tuin heeft een steile en gemetste oever. Dit maakt deel uit van het 
cultuurhistorisch uitzicht van de vijver. Ook de spiegelkom die de verbinding vormt tussen de Franse 
tuin en de zuidelijke vijvers, heeft een steile en gemetste oever. 

De oevers rondom de zuidelijke vijvers vertonen verschillende oevertypes. De Gordaalvijver heeft 
een houten oeverbeschoeiing, deze is echter in zeer slechte staat. Langs de Kanaalvijver is een 
houten beschoeiing aangebracht in de jaren 1970-1980. Aan de overgang tussen de Kanaalvijver en 
de Spiegelvijver is de oever met gemetste stenen verstevigd. Deze stenen oeverbeschoeiing zien we 
ook daar waar de Spiegelvijver aansluit op de Spiegelkom. De overige oevers van de Spiegelvijver 
hebben een houten versteviging. Ook de oever van de Kasteelvijver en de oever van de vijver in het 
bos ten noorden van de Gordaalvijver bestaan uit dezelfde houten beschoeiing. Beide houten 
beschoeiingen zijn in zeer slechte staat. De oevers van de Molenvijver en de Vossemvijver zijn recent 
gerenoveerd en zijn dus in goede staat. Ter hoogte van de duiker/monnik aan de oostelijke oever is 
er echter een probleem waarbij de oever plaatselijk verzakkingen vertoont. Als gevolg hiervan kan 
het waterniveau van de vijver geregeld boven de vernieuwde oever kan uitkomen. 

Het wachtbekken tussen Keizerinnendreef en Kastanjedreef bestaat uit een betonnen kuip. Ook de 
oever is in dit materiaal uitgevoerd.  

In Tabel 18 wordt een visualisatie en verdere toelichting bij de verschillende oevertypes gegeven. 

Tabel 18: Impressies van oevers in het Park van Tervuren 

Vijver Oeverimpressie Toelichting 

Spiegelkom 

 

Harde 
gemetselde 
oeververharding. 

Dit steile talud 
vormt een 
barrière tussen 
water en 
omgeving, maar 
maakt deel uit 
van het 
cultuurhistorisch
e landschap van 
de Spiegelkom. 

Gordaalvijver 

 

Overfixatie 
d.m.v. 
teenbeschoeiing 
die in zeer 
slechte staat is. 
Afkalvende 
oevers.  

In de oeverzone 
komt een 
typerende 
vegetatie voor 
bestaande uit 
Kraakwilg, Harig 
wilgenroosje, 
Grote lisdodde, 
Gele lis en  
Watermunt.  

Oevers kunnen 
gedeeltelijk 
beschaduwd 
worden door 
bomen. 
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Kanaalvijver 

 

Oeverfixatie 
d.m.v. 
teenbeschoeiing 
(hardhout 
planken) in 
goede staat zorgt 
voor 40 cm hoge 
barrière aan de 
waterlijn en is 
niet overgroeid. 

Overgang 
Kanaalvijver - 
Spiegelvijver 

 

Harde 
gemetselde 
oeververstevigin
g, tot meer dan 
1,5 meter  boven 
waterlijn, niet 
overgroeid. 

Spiegelvijver 

 

Gemetselde 
stenen 
oeververstevigin
g tot 30 cm 
boven waterlijn, 
verder houten 
oeververstevigin
g. Houten 
versteviging in 
zeer slechte 
staat, sterk 
afkalvende  
oevers. 

In de oeverzone 
komt een 
typerende 
vegetatie voor 
bestaande uit 
Wolfspoot, Gele 
lis, Harig 
wilgenroosje, 
Duifkruid, en 
Koninginnenkruid
. 
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Kasteelvijver 

 

Opnieuw houten 
oeververstevigin
g in zeer slechte 
staat, sterk 
afkalvende 
oevers. 

In de overzone 
komt een 
typerende 
vegetatie voor 
bestaande uit 
Zwart tandzaad, 
Harig 
wilgenroosje, 
Wolfspoot en 
Gele lis. 

Vijver ten 
noorden van 
Keizerinnendree
f 

 

Oeverfixatie 
d.m.v. houten 
beschoeiing, in 
zeer slechte 
staat. Oevers 
zeer sterk 
verland, enkel 
centraal in de 
vijver nog water 
aanwezig. 

Oevers sterk 
beschaduwd 
door bomen. 

Vossemvijver 

 

Recent 
heraangelegde 
houten oever. 

Plaatselijk 
verzakkingen 
t.h.v. 
duiker/monnik 
aan oostelijke 
oever 
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Badvijver 

 

Sterk 
beschaduwde en 
begroeide oevers 

Kleine Sint-
Gertrudisvijver 

 

Oever bestaat uit 
schandkorven en 
houten 
damplanken. 
Oeverbeplanting 
is Italiaans 
raaigras. Bermen 
zijn ingezaaid 
met 
Moeraszegge. 

Grote Sint-
Gertrudisvijver 

 

Oever bestaat uit 
schanskorven en 
houten 
damplanken. 
Oeverbeplanting 
is Italiaans 
raaigras. Bermen 
zijn ingezaaid 
met 
Moeraszegge. 

 

3.5.2.4 Waterkwaliteit 

Er werden in het kader van dit beheerplan geen waterstalen geanalyseerd, maar de door VMM 
verzamelde gegevens worden hieronder besproken. In 2013 zullen door VMM nieuwe metingen 
uitgevoerd worden in de zuidelijke parkvijvers. 

Uit het meetnet van de waterkwaliteit van de VMM (Geoloket VMM, 2012) blijkt uit verschillende 
metingen uit 2011 dat het water in de Voer stroomafwaarts van het park niet verontreinigd is (o.b.v. 
de Prati-index). 
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Figuur 77: Waterkwaliteit a.d.h.v. de Prati-index, meetpunt Kouterstraat omcirkeld 

In het park bevinden zich twee VMM-meetpunten in de Kasteelvijver, enkel voor meetpunt 480000 
zijn meetgegevens beschikbaar uit 2006 en 2007. Stroomafwaarts in de Vossemvijver bevindt zich 
nog een meetpunt (479700). Hiervoor zijn gegevens beschikbaar van 2005 en 2006. Zowel de 
resultaten van de stalen uit de Kasteelvijver als de stalen uit de Vossemvijver voldoen aan de 
Vlaamse basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater. Dit is te verwachten gezien het water verder 
stroomafwaarts als niet verontreinigd is. De resultaten worden toegevoegd in bijlage 6. 

In de vijver in het bos ten noorden van de Gordaalvijver komt een afwateringsbuis uit. De visuele 
waterkwaliteit van het afvalwater in de buis is niet optimaal. Schijnbaar komt hier huishoudelijk 
afvalwater, vermoedelijk van woningen uit de Molenberglaan, in de vijver terecht. Al is de 
samenstelling van het afvalwater niet onderzocht.  

 

Figuur 78: Afvoerbuis 
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3.6 Biotiek 

3.6.1 Basisbeschrijving van de terreineenheden 

Alle terreineenheden worden in Bijlage 4 kort beschreven, zodat hierna de natuurwaarde kan 
worden vastgesteld. Bijbehorende soortenlijst bevindt zich in Bijlage 7. 

3.6.2 Bestandskenmerken 

Voor al de bosbestanden in het park kan gesteld worden dat het gaat over een tweevoudig hooghout 
van loofhout, gezien de oudste leeftijdsklasse geen 20% van het bestand inneemt en er minder dan 
20% inmenging is van naaldhout. De hoofdboomsoorten zijn de Beuk, Gewone Es en Gewone 
esdoorn, en de sluitingsgraad is meer dan 75%. 

3.6.2.1 Boomsoortensamenstelling en dendrometrische gegevens 

Hieronder worden de samenvattende gegevens van de bosbouwopnames voor het volledige park 
weergegeven. Voor een gedetailleerde weergave per bestand wordt verwezen naar de 
bestandsfiches in Bijlage 7. 

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op 10 bosbouwopnames die in 2012 werden uitgevoerd. 
Voor de opgenomen locaties zie Kaart 13. 

Zaailingen 

Alle individuen kleiner dan 2m worden tot de zaailingen gerekend. Uit de gegevens blijkt dat Beuk 
veruit de best vertegenwoordigde zaailing (<50cm) is, gevolgd door Gewone es en Gewone esdoorn 
(Tabel 19). Toch dient ook het redelijke aandeel verjonging van Amerikaanse eik als exoot te worden 
vermeld. In de hogere klassen treffen we enkel nog verjonging van Europese Vogelkers en Beuk. 

 
Tabel 19: Aantal zaailingen per soort per hectare per hoogteklasse 

 Boomsoort Stamtal Verspreiding 

Hoogte (cm):0-49 Beuk 2904,9 Verspreid 

 Gewone es 608,4 Verspreid 

 Gewone esdoorn 594,7 Verspreid 

 Amerikaanse eik 305,4 Verspreid 

 Tamme kastanje 124,9 Verspreid 

 Zomereik 76,3 Verspreid 

 Europese Vogelkers 56 Verspreid 

Hoogte (cm):50-99 Europese Vogelkers 213,2 Verspreid 

Hoogte (cm):150-199 Beuk 21,3 Verspreid 

Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren, conform de methodiek van het uitgebreide bosbeheerplan, alle 
exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en een omtrek kleiner dan 20 cm. In de klasse 
2m tot 4m is de Wilde lijsterbes de lijsttrekker, gevolgd door Esdoorn en Olm (Tabel 20). In de klasse 
4m tot 6m treffen we enkel de Hazelaar aan. De hoogste klasse is enkel voorbehouden voor Beuk 
waarbij ook een redelijk aantal dode exemplaren werden opgemerkt.  
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Tabel 20: Soorten in de struiklaag in aantallen per hectare zowel levend (L) als dood (D) 
weergegeven per hoogteklasse 

 Boomsoort Stamtal L Stamtal D Verspreiding 

Hoogte(cm): 200-400 Wilde lijsterbes 19,13 0 Verspreid 

 Esdoorn 16 0 Verspreid 

 Iep (Olm) 16 0 Verspreid 

 Gewone vlier 10,21 0 Verspreid 

 Gewone esdoorn 10,21 0 Verspreid 

Hoogte(cm): 400-600 Hazelaar 10,7 0 Verspreid 

Hoogte(cm): 600-800 Beuk 68,47 12,90 Verspreid 

Boomlaag 

De boomlaag (exemplaren met een omtrek van meer dan 20 cm) wordt gedomineerd door Beuk 
(Tabel 21). Gewone es en Gewone esdoorn komen in ongeveer gelijke aantallen voor. Als exoten 
komen Populier en Amerikaanse eik in beperkte mate voor. 

 

Tabel 21: Stamtallen van de bomen 

Boomsoort Stamtal  Grondvlak Volume Cg (Gemiddelde 

diameter) 
Hg 
(Gemiddelde 
stamtal per 
hectare) 

Beuk 463,97 16,66 171,01 64,20 17,29 

Gewone es 53,14 5,04 65,92 100,31 24,43 

Zomereik 3,47 4,11 59,32 95,24 8,01 

Gewone esdoorn 45,26 2,66 23,07 15,61 2,85 

Tamme kastanje 1,21 1,66 18,53 32,10 2,45 

Populier 1,92 0,79 7,96 14,76 1,95 

Amerikaanse eik 4,77 0,46 5,31 52,61 12,44 

Witte paardekastanje 3,10 0,22 2,06 11,46 1,41 

Linde 5,11 0,20 1,47 4,65 0,98 

Iep (Olm) 2,67 0,12 1,04 2,73 0,58 

Haagbeuk 0,64 0,07 0,39 7,81 0,65 

Eenstijlige meidoorn 5,11 0,07 0,28 2,76 0,46 

Hulst 1,75 0,01 0,001 0,89 0,13 
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Staand dood hout 

Wat betreft het staand dood hout werden een redelijk aantal dunne Beuk dood aangetroffen (Tabel 
22). Ook een enkele Zomereik en Populier konden worden waargenomen.  

Tabel 22: Aantallen (in stamtal) staand dood hout, alsook de relatieve grondvlakbedekking en 
volume. 

Boomsoort Sortiment  Stamtal Grondvlak Volume 

Beuk Dun 181 90,05% 2,17 24,97% 14,9 15,94% 

Zomereik Dik 10 4,98% 4,49 4,49% 3,4 3,64% 

Populier Zeer dik 10 4,98% 70,54 70,54% 75,2 80,43% 

Totaal  201  8,69  93,5  

Liggend dood hout 

Ook is er in al de bestanden dun, dik en zelfs zeer dik dood hout te vinden, wat vanuit ecologisch 
standpunt zeer interessant is (Tabel 23).  

Tabel 23: Aantallen stuks liggend dood hout per omtrekklasse 

Omtrekklasse Liggend dood hout Aantal bestanden 

Dik (60-119cm) 1-10 stuk/ha 5 

Dik (60-119cm) 11-30 stuks/ha 1 

Dun (20-59cm) > 100 stuks/ha 1 

Dun (20-59cm) 5-100 stuks/ha 5 

Zeer dik (>= 120cm) 1-3 stuks/ha 5 

Zeer dik (>= 120cm) geen 1 

3.6.3 Bepaling van de natuurwaarde per terreineenheid 

Kaart 32 - Natuurwaarden per terreineenheid 

In kaart 32 worden de natuurwaarden per terreineenheid weergegeven. De natuurwaarden in het 
Park van Tervuren zijn gemiddeld tot hoog te noemen. De natuurwaarden zijn gebaseerd op 
soortenrijkdom, voorkomen van zeldzame of bijzondere soorten van zowel flora als fauna. Een 
volledig overzicht van de aangetroffen soorten ter hoogte van de geïnventariseerde terreineenheden 
is terug te vinden in bijlage 7. 

3.6.3.1 Gazons 

Alle gazons, uitgezonderd twee vlakken, hebben door hun beperkte soortenrijkdom de aanduiding 
“minder waardevol met elementen van waardevol”. De kwaliteit van de gazons is vrij goed, ze zijn 
vrij vlak, bevatten weinig hobbels en zijn goed betreedbaar. Door de betreding komen er ook 
tredplanten voor zoals Witte klaver en Madeliefje. Het voordeel van deze soorten is dat ze de 
grasvelden tussen de maaibeurten door een kleurrijke (witte) aanblik geven. Bovendien zijn ze 
waardevol voor bijen (Witte klaver = vlinderbloemige). Echter zijn een aantal van de gazons  
(V_4_46,49,51,52,53,54) door de aanwezige ganzenpopulatie, die bovendien vooral bestaat uit 
exoten, sterk bevuild door hun uitwerpselen. 
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Twee gazons (V_14_111 en V_14_112) krijgen de aanduiding ‘waardevol’ omwille van het 
voorkomen van Blauw walstro. 

3.6.3.2 Vijvers 

De noordelijke vijvers (V_30_1 t.e.m. 5) zijn momenteel eutrofe plassen waarin het water 
grotendeels troebel is door opwoeling van het aanwezige visbestand, alsook de grote aantallen 
eenden en ganzen. Ze krijgen de waardering “minder waardevol” ook omdat de oevers niet tot de 
vijvers behoren, maar tot de vlakken er rond. 

3.6.3.3 Eilandjes 

De aanwezige eilandjes (V_66_1 t.e.m. 5) krijgen een waardevolle notering doordat ze de aanwezige 
watervogels voorzien van broedplaatsen, waar ze kunnen broeden ver van de bezoekers van het 
park. 

3.6.3.4 Heesteraanplanten 

De aanwezige heesteraanplanten (V_13_1 t.e.m. V_13_19) krijgen de waardering “minder waardevol 
met elementen van waardevol” door hun beperkte soortenrijkdom. 

3.6.3.5 Bosgraslanden 

De aanwezige bosgraslanden (V_8_1 en 2) krijgen een waardevolle optekening door hun acceptabele 
soortenlijst. 

3.6.3.6 Bosbestanden 

Een uitgebreide beschrijving van de bosbestanden bevindt zich hierboven. De overige 
hooghoutbestanden zijn echter ook waardevol met elementen van zeer waardevol 
(V_4_8,13,14,20,21,45) tot zeer waardevolle bestanden (V_4_24). Daarnaast zijn er nog een beperkt 
aantal bestanden die een waardevolle waardering krijgen (V_4_9,10,11,12), dit omdat deze niet zo 
goed ontwikkeld zijn dan de overige, alsook de soortenlijst beperkter is. 

3.6.4 Actuele bostypering 

3.6.4.1 Bestand 1, 2 en 3 

Aan de hand van vegetatieopnamen in de bossen kan bepaald worden tot welk bostype ze behoren. 
Dit kan gebeuren aan de hand van het TPab-spectrum. Dit spectrum geeft de trouw (T) en presentie 
(P) van de verschillende opgenomen soorten weer en dat met hun abundantie (ab). Deze typering 
kan gebeuren aan de hand van de struiklaag, boomlaag, kruidlaag of een combinatie van de 3. In de 
onderstaande sterdiagrammen worden de berekende waarden uitgezet ten opzichte van de 32 
standaard bostypen (uit de bostypologie van de “Bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest”), 
waaruit kan worden afgeleid tot welk type het bestudeerde bos behoort. 

Op basis van de kruidlaag blijkt dat bestanden 1, 2 en 3 allen het meest aanleunen bij het Witbol 
Eiken-Beukenbos. Ze vertonen eveneens enige samenhang met het Amerikaanse Eik-Kastanjebos en 
met het vochtig Eiken-Haagbeukenbos. Op basis van de boom-, struik, en kruidlaag is de 
verwantschap minder uitgesproken. Ook hier komen het Witbol Eiken-Beukenbos en het vochtig 
Eiken-Haagbeukenbos naar voren, evenals het typisch Gierstgras-Beukenbos. 
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Figuur 79: TPab-spectra van het bestand 1 (boven), bestand 2 (midden) en bestand 3 (beneden) 
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3.6.4.2 Bestand 4 

Op basis van de kruidlaag blijkt dat bestand 4 het meest aanleunt bij het vochtig Eiken-
Haagbeukenbos. Het vertoont eveneens enige samenhang met het Witbol Eiken-Beukenbos, het 
droog Iepen-Essenbos, het droog Eiken-Haagbeukenbos en het Amerikaanse eik-Kastanjebos. Op 
basis van de boom-, struik, en kruidlaag is de verwantschap minder uitgesproken. Ook hier komen 
het vochtig Eiken-Haagbeukenbos en het Witbol Eiken-Beukenbos naar voren en in mindere mate 
eveneens het droog Iepen-Essenbos. 

 

Figuur 80: TPab-spectrum van bestand 4 
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3.6.4.3 Bestand 5 

Op basis van de kruidlaag blijkt dat bestand 5 het meest aanleunt bij het droog Iepen-Essenbos. Het 
vertoont eveneens enige samenhang met het vochtig Eiken-Haagbeukenbos, het droog Eiken-
Haagbeukenbos en met het Rododendron-bos. Op basis van de boom-, struik, en kruidlaag is de 
verwantschap minder uitgesproken. Ook hier komen het vochtig Eiken-Haagbeukenbos en het droog 
Iepen-Essenbos. 

 

Figuur 81: TPab-spectrum van bestand 5 

3.6.5 Ecospectra 

3.6.5.1 Algemeen 

Aan de hand van gewogen gemiddelde Ellenbergetallen (Door de Duitse ecoloog Heinz Ellenberg 
ontwikkeld systeem van berekende getallen om soorten onderling te kunnen vergelijken via hun 
habitatvereisten) mRxmN/mF uit de literatuur (Tabel 24; Tabel 25; Tabel 26) heeft Rogister (1978) 
een opdeling gemaakt voor elk bostype, door ze in een tweedimensionale ruimte te plaatsen die de 
ecologische positie ten opzichte van de factoren vochttoestand en humuskwaliteit weergeeft (Figuur 
82: mRxmN/mF-Ecogram met de gebruikte afkortingen). Aan de hand van deze grafische weergave 
kan dan de standplaats van de lokale bostypen gevisualiseerd worden. Elk lokaal bostype wordt 
daarbij met één punt gelokaliseerd op het diagram en plaatst dit dan aldus op de gradiënten 
droog/nat en voedselrijk/voedselarm. Een mF / mR x mN – ecogram geeft dan ook een aanduiding 
van de potentiële vegetatie waartoe een lokaal vegetatietype kan behoren.  
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BQ Betulo-Quercetum UFaln Ulmo-Fraxinetum alnetosum 

FQ Fago-Quercetum PF Pruno-Fraxinetum 

SC Stellario-Carpinetum CA Cirsio-Alnetum 

MF Milio-Fagetum FA Filipendulo-Alnetum 

EC Endymio-Carpinetum CEA Carici elongatae-Alnetum 

PC Primulo-Carpinetum LQ Lysimachio-Quercetum 

UFtyp Ulmo-Fraxinetum typicum  

Figuur 82: mRxmN/mF-Ecogram met de gebruikte afkortingen 

 

Tabel 24: Gewogen gemiddelde Ellerberggetallen met de benaming van de vochtklasse 

mF Benaming vochtklasse 

< 1.5 Xerofiel 

1.5 – 2.0 Xeroclien – xerofiel 

2.0 – 2.5 Xerofiel – xeroclien 

2.5 – 3.5 Xeroclien 

3.5 – 4.0 Mesofiel – xeroclien 

4.0 – 4.5 Xeroclien – mesofiel 

4.5 – 5.5 Mesofiel 

5.5 – 6.0 Hygroclien – mesofiel 

6.0 – 6.5 Mesofiel – mesofiel 

6.5 – 7.5 Hygroclien 
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7.5 – 8.0 Hygrofiel – hygroclien 

8.0 – 8.5 Hygroclien - hygrofiel 

8.5 – 9.5 hygrofiel 

 

Tabel 25: Gewogen gemiddelde Ellerberggetallen met de benaming van de zuurtegraadklasse 

mR Benaming zuurtegraadklasse 

< 1.5 Acidofiel 

1.5 – 2.0 Acidoclien – acidofiel 

2.0 – 2.5 Acidofiel – acidoclien 

2.5 – 3.5 Acidoclien 

3.5 – 4.0 Neutroclien –acidoclien 

4.0 – 4.5 Acidoclien – neutroclien 

4.5 – 5.5 Neutroclien 

5.5 – 6.0 Basiclien – neutroclien 

6.0 – 6.5 Neutroclien – basifiel 

6.5 – 7.5 basifiel 

 

Tabel 26: Gewogen gemiddelde Ellerberggetallen met de benaming van de stikstofklassen 

mN Benaming stikstofklasse 

< 1.5 Uiterst zwakke nitrificatie 

1.5 – 2.5 Uiterst zwakke tot zwakke nitrificatie 

2.5 – 3.5 Zwakke nitrificatie 

3.5 – 4.5 Zwakke tot matige of normale nitrificatie 

4.5 – 5.5 Matige of nitrificatie 

5.5 – 6.5 Matige of normale tot sterke nitrificatie 

6.5 – 7.5 Sterke nitrificatie 

7.5 – 8.5 Zeer sterke nitrificatie 

8.5 – 9.5 Uiterst sterke nitrificatie 

 

Er bestaat een sterke correlatie tussen mR.mN en de humuskwaliteit. Er werd dan ook een 
schaalverdeling (mR x mN) opgesteld met de grenswaarden voor elk humustype (Tabel 27). 
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Tabel 27: Schaalverdeling van mRxmN met een indeling in humustypen 

mR x mN Benaming humustype 

< 3.0 Mor (heide – mor : Ericacae) 

3.0 – 6.4 Mor (andere dan heide – mor) 

6.4 – 14.4 Moder 

14.4 – 18.2 Mull – moder 

18.2 – 23.0 Zure mull 

23.0 – 27.5 Typische mull 

> 27.5 Aktieve mull 

 

3.6.5.2 Bosdomein 

Het bostype voor het volledige bosdomein is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 

mF: mesofiel 

mR: neutroclien 

mN: sterke nitrificatie 

Het humustype van het bosdomein betreft volgens de mR.mN waarde een actieve mull-humus 

 

 

Afgaande op het bovenstaand gemiddeld ecogram voor het bosdomein wordt het bos gerekend tot 
het bostype Endymio-Carpinetum (hyacinthrijk Eiken-Haagbeukenbos). 

 

3.6.5.3 Bestand 1 

Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 

mF: mesofiel 

mR: neutroclien 

mN: sterke nitrificatie 

Het humustype van het bosdomein betreft volgens de mR.mN waarde een actieve mull-humus 
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Afgaande op het bovenstaand ecogram voor het bestand 1 wordt het bos gerekend tot het bostype 
Ulmo-Fraxinetum typicum (Typisch Iepen-Essenbos). 

3.6.5.4 Bestand 2 

Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 

mF: mesofiel 

mR: neutroclien 

mN: sterke nitrificatie 

Het humustype van het bosdomein betreft volgens de mR.mN waarde een actieve mull-humus 

 

Afgaande op het bovenstaand ecogram voor het bestand 2 wordt het bos gerekend tot het bostype 
Ulmo-Fraxinetum typicum (Typisch Iepen-Essenbos). 

3.6.5.5 Bestand 3 

Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 

mF: mesofiel 

mR: neutroclien - acidoclien 

mN: matige of normale tot sterke nitrificatie 

Het humustype van het bosdomein betreft volgens de mR.mN waarde een typische mull-humus 



 

2237753028_BP_Park_van_Tervuren.docx_beheerplan_Park_van_Tervuren/lme 121 

 

Afgaande op het bovenstaand ecogram voor het bestand 3 wordt het bosbestand gerekend tot het 
bostype Endymio-Carpinetum (hyacinthrijk Eiken-Haagbeukenbos). 

 

3.6.5.6 Bestand 4 

Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 

mF: mesofiel 

mR: neutroclien 

mN: zeer sterke nitrificatie 

Het humustype van het bosdomein betreft volgens de mR.mN waarde een actieve mull-humus. 

 

Afgaande op het bovenstaand ecogram voor het bestand 4 wordt het bos gerekend tot het bostype 
Ulmo-Fraxinetum typicum (Typisch Iepen-Essenbos). 

3.6.5.7 Bestand 5 

Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 

mF: hygroclien - mesofiel 

mR: neutroclien  

mN: matige of normale tot sterke nitrificatie 

Het humustype van het bosdomein betreft volgens de mR.mN waarde een actieve mull-humus. 
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Afgaande op het bovenstaand ecogram voor het bestand 5 wordt het bos gerekend tot het bostype 
Primulo-Carpinetum (Vochtig Eiken-Haagbeukenbos). 

3.6.6 Vergelijking van de actuele bostypen met de Biologische 

Waarderingskaart 

Kaart 28 – Biologische waarderingskaart 

Kaart 30 – Actuele bosvegetatie 

De bostypering bekomen uit Bosprog geeft een overzicht aan de hand van de bostypes volgens de 
gewestelijke bosinventarisatie (Bos en Groen, 2001). Deze vraagt dan ook een omzetting naar de 
meest recente typologie van Cornelis et al. 2007. 

Wanneer we een vergelijking maken tussen de biologische waarderingskaart (Kaart 28) en de kaart 
met de actuele bostypen (Kaart 30) valt op dat er toch enkele verschillen aanwezig zijn. Zo vertonen 
bestanden 1, 2 en 3 de meeste verwantschap met het Witbol Eiken-Beukenbos. Volgens Cornelis et 
al. behoort dit onder het bostype H3 Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren; H3c: subtype met Gladde 
witbol en Valse salie. Dit bostype komt overeen met de BWK-code fs (zuur beukenbos) en qs (zuur 
eikenbos). Terwijl de BWK het merendeel van deze bosbestanden als “beukenbos met voorjaarsflora, 
zonder Wilde hyacint” (fa) bestempelt, met uitzondering van het centrale gedeelte.  

Bestand 4 wordt volgens de bostypologie gekenmerkt als een vochtig Eiken-Haagbeukenbos. Dat het 
tot het vochtige type wordt gerekend is waarschijnlijk een misberekening van het programma 
Bosprog. De bodemkaart alsook de plantensamenstelling wijzen op drogere omstandigheden. 
Daarmee wordt verondersteld dat het hier gaat om vegetatie die behoort tot het type G3 het Essen-
Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie, volgens de typering van Cornelis. Dit 
bostype komt op de BWK-kaart overeen met het Eiken-Haagbeukenbos (qa). Op de BWK kaart uit 
2010 staat dit bos aangeduid als zuur eikenbos (qs).  

Bestand 5 wordt volgens de bostypologie gekenmerkt als droog Iepen-Essenbos. In de typologie van 
Cornelis komt dit overeen met het type E2, het Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid. 
Op de BWK-kaart wordt dit type aangeduid als Va: alluviaal Essen-Olmenbos. Op de BWK (versie 
2010) staat dit bestand aangeduid als “beukenbos met voorjaarsflora, zonder Wilde hyacint” (fa) en 
Eiken-Haagbeukenbos (qa).  
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3.6.7 Vergelijking van de potentiële bosvegetatie met de potentiële natuurlijke 

vegetatiekaart 

Kaart 29 – Potentiële natuurlijke vegetatie 

Kaart 31 – Potentiële bosvegetatie 

Een bostype kan gedefinieerd worden als het van nature bij een groeiplaats in zijn natuurlijke 
toestand horend bos in zijn ontwikkelingsgang van pioniersstadium tot climax. De climaxsituatie kan 
men aanduiden als de ‘Potentiële Natuurlijke Vegetatie’ of PNV. De Potentieel Natuurlijke Vegetatie 
is bijgevolg gebaseerd op bodemtype, vochtgehalte en aanwezige kruidlaag. Dit komt ongeveer 
overeen met de resultaten uit de ecogram. De huidig bestaande PNV-kaart is echter gebaseerd op de 
bodemkaart die in de jaren ’60 werd opgemaakt, waardoor deze kan afwijken van de huidige 
situatie. Volgens de bestaande PNV-kaart (Kaart 29) worden bestanden 2 en 3 aangeduid als 
potentieel Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of Rijke Eiken-Beukenbos. Dit type komt in de nieuwe 
typologie het best overeen met types D6 (Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk) en G3 (Essen-
Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamerfoelie). 

Aan de hand van de bekomen ecogrammen (en daarmee ook abiotiek) hebben de bestanden 1, 2 en 
4 als potentieel bostype het Ulmo-Fraxinetum typicum (Typisch Iepen-Essenbos), bestand 3 het 
Endymio-Carpinetum (hyacinthrijk Eiken-Haagbeukenbos) en bestand 5 Primulo-Carpinetum (Vochtig 
Eiken-Haagbeukenbos). In de nieuwe typologie behoort het Ulmo-Fraxinetum tot het type E1 het 
Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid; het Endymio-Carpinetum tot het type G2 het 
Essen-Eikenbos met Wilde hyacint en het Primulo-Carpinetum met het type D6 het Essen-Elzenbos 
met Gevlekte aronskelk. 

3.6.7.1 Type E1 het Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid 

Het Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid is het natuurlijke bostype van alluviale 
komgronden en valleiranden van de grote rivieren, buiten de getijdenzone. 

De belangrijkste boomsoorten zijn Zomereik, Gewone esdoorn en Gewone es, aangevuld met Beuk 
en Iepen. Soms zijn populieren ingeplant. Er komt een rijke struiklaag voor met Ruwe en Gladde iep, 
Gewone vlier, Hazelaar en Eénstijlige meidoorn. In de kruidlaag zijn Robertskruid, Aalbes, Geel 
nagelkruid, Groot heksenkruid en Dauwbraam het meest typerend. 

Potentieel bedekt dit type tienduizenden ha, maar in Vlaanderen zijn nauwelijks goed ontwikkelde 
restanten van het oorspronkelijke bostype bewaard gebleven. 

3.6.7.2 Type G2 het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint 

Dit is het natuurlijke bostype van de rijke leemgronden met ondiepe stuwwatertafel van het 
Atlanticum (Noirfalise, 1969). De ondergrond is slecht doorlatend waardoor er in het verleden werd 
van uitgegaan dat Beuk van nature niet zou domineren gezien zijn gebrekkige stabiliteit bij ondiepe 
grondwatertafels. Waarschijnlijk is het beheer echter de belangrijkste reden voor het domineren van 
Zomereik en Gewone es. In de struiklaag vindt men vooral Hazelaar en Gewone esdoorn, soms ook 
Gewone vlier, Eenstijlige meidoorn en Gelderse roos. De karakteristieke soorten van de kruidlaag zijn 
de Atlantische soorten: vooral Wilde hyacint, ook vaak Wilde narcis. Er is een opvallend 
voorjaarsaspect. 

Het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint komt vooral voor in het Brabants district, op de zwaardere 
leemgronden met vrij ondiepe grondwatertafel, van Zuid-West-Vlaanderen tot Leuven. Deze grens 
komt in grote lijnen overeen met het verspreidingsgebied van de Wilde hyacint in Vlaanderen. 

Potentieel zijn er in Vlaanderen enkele tienduizenden ha, actueel is zo’n 1000 à 2000 ha goed 
ontwikkeld bos aanwezig (Vandekerkhove, 1998 in Cornelis et al., 2007). 
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3.6.7.3 Type D6 het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk 

Het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk situeert zich zowel ruimtelijk als floristisch tussen 
enerzijds de Essen-Eikenbossen en anderzijds de bossen op valleibodems zoals de Essen-Elzenbossen 
en de Iepen-Essenbossen. Toch vertoont het meer gelijkenissen met het Essen-Elzenbos dan met het 
Essen-Eikenbos. In de kruidlaag vinden we zowel soorten uit de Essen-Eikenbossen (Gele dovenetel, 
Slanke sleutelbloem, Bosanemoon, Gevlekte aronskelk, …) als meer stikstofminnende soorten (Grote 
brandnetel, Kleefkruid, Hondsdraf, Gewone berenklauw, Zevenblad, …). In de boomlaag komen 
Gewone es, Zwarte els en cultuurpopulier voor, maar evengoed Zomereik en Beuk. Hazelaar is de 
dominerende soort in de struiklaag. 

Het merendeel van de opnamen van het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk komt voor in de 
leemstreek. 

3.6.8 Kartering van elementen met een hoge natuurwaarde en probleemsoorten 

3.6.8.1 Rode Lijstsoorten 

Binnen het bosbestand 1A werden enkele exemplaren van de Gele anemoon (Anemone 
ranunculoides) aangetroffen (Kaart 31 en Figuur 83). Deze staat als bedreigd in de Rode Lijst, en het 
Park van Tervuren staat bovendien in de “Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brusselse 
Gewest” niet gekarteerd. Mogelijk is de soort er aangeplant. Gele anemoon groeit in vochtige bossen 
met milde humus, op voedselarm tot matig voedselrijke en uitgesproken stikstofrijke bodem. 

 

Figuur 83: Gele anemoon in bosbestand 

Verder werden op twee plaatsen in de randen van de gazons enkele individuen van Blauw walstro 
(Sherardia arvensis) opgemerkt (Figuur 84). Het is een soort van pioniersvegetaties op droge tot 
vochtige, matig voedselrijke, basische substraten, die als vrij zeldzaam staat genoteerd in de Rode 
Lijst (Kaart 31). 
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Figuur 84: Blauw walstro in de gazonrand 

3.6.8.2 Oud-bosindicatoren en voorjaarsbloeiers 

De bosbestanden in het park herbergen een mooi bestand aan voorjaarsbloeiers. Door het grote 
aandeel aan beschaduwing door Beuk wordt de onderbegroeiing zelfs “bepaald” door de 
voorjaarsbloei. We treffen er grote velden Bosanemoon (Anemona nemorosa;Figuur 85), Speenkruid 
(Ranunculus ficaria;Figuur 85) en Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), een enkele Wilde hyacint 
(Hyacinthoides non-scripta) en een kleine populatie Gele anemoon (Anemone ranunculoides) (Kaart 
31).  
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Figuur 85: Veld Bosanemoon met Speenkruid in de achtergrond (boven), Speenkruid (onder) 

 
Naast deze voorjaarsbloeiers komen in de kruidlaag nog andere oud-bossoorten voor, zoals Gewone 
salomonszegel (Polygonatum multiflorum), Gele dovenetel (Lamium galeobdolon), Groot 
heksenkruid (Circaea lutetiana), alsook een kleine populatie Dalkruid (Maianthemum bifolium) (Kaart 
31). 

3.6.8.3 Probleemsoorten 

Binnen de grenzen van het park werden kleine populaties van Japanse duizendknoop (Fallopia 
japonica) aangetroffen (Kaart 31, terreineenheden V_13_5 en V_13_17). De enorme 
uitbreidingscapaciteit en de mogelijkheid zich te vestigen op zo goed als elk type bodem in diverse 
leefmilieus, maakt dat de Japanse duizendknoop een zeer invasieve exoot is. De plant loopt zeer 
vroeg in het seizoen uit en heeft een enorme groeisnelheid, waardoor een gesloten bladerdek 
ontstaat, dat overige vegetatie volledig overgroeid en verdringt. Bovendien kan ze grote schade 
veroorzaken aan funderingen, verharding en rioleringen, wat een enorme kost met zich mee kan 
brengen. Het uitgebreide wortelstokkengestel van de plant, dat zich zeer snel tot gemakkelijk 2m 
diepte kan vestigen, de enorme groeikracht, en de mogelijkheid om zich terug te vestigen uit 
ongeveer de helft van de stukjes stengel die een knoop bevatten, alsook elk klein stukje wortelstok, 
maakt de soort enorm moeilijk te bestrijden. 

Daarnaast werd Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) aangetroffen. Één plant kan 
tussen de 5.000 en de 100.000 zaden produceren, die bovendien een zeer hoge kiemkracht hebben. 
Daarnaast heeft de Reuzenberenklauw grote bladeren, waardoor andere plantensoorten volledig 
worden onderdrukt. Het grootste probleem echter is dat de plant brandharen produceert en een 
fototoxisch sap, die beide irritatie aan de huid veroorzaken. Een aanraking met de sappen in 
combinatie met zonlicht kan na 24 uur tot huidbeschadiging leiden.  Eerst kunnen zich jeukende, 
rode vlekken of blaasjes vormen, die zich kunnen ontwikkelen tot grote blaren dewelke bovendien 
pas genezen na 1 tot 2 weken. Als litteken kan een bruinverkleuring optreden. 
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3.6.9 Fungi 

Kaart 34 – Mycologische waarden 

De mycologische waarden in het Park van Tervuren werden tijdens het overleg op 28 februari 2013 
globaal overlopen. Hierbij werden vooral de zeldzame soorten toegelicht vanuit de ervaring van 
mycologen zoals Peter Verstraeten. De focus blijkt verder in hoofdzaak op de symbionten te liggen. 
Tijdens de discussie werd er geen aandacht besteed aan saprofyten en evenmin aan taxonomische 
groepen zoals ascomyceten, myxomyceten of microfungi. Er werd van het standpunt uitgegaan dat 
de waarde van de symbionten op zich reeds zeer bijzonder is en dit ook bijpassende 
beschermingsmaatregelen vergt. Hieronder worden de hotspots in het Park van Tervuren besproken, 
waarvan de locaties aangegeven zijn op Kaart 34. 

3.6.9.1 Badvijver 

Deze site herbergt op slechts enkele vierkante meter een hele schare aan hoogst bijzondere en erg 
zeldzame soorten. Zowat al deze soorten komen er voor op de rand van de greppel. De bodem blijft 
hier langdurig vochtig, het hele jaar lang. Bovendien staan er diverse boomsoorten. Het kappen 
ervan zou zonder meer desastreuze gevolgen hebben voor de mycowaarden. Er werden hier 
(destijds) enkele eerste waarnemingen gedaan voor de Belgische mycoflora, naast de ontdekking van 
een nieuwe soort voor de wetenschap (cf. Verstraeten in Sterbeeckia 31, 2012). 

Volgende soorten konden er geregistreerd worden: Boletus pseudoregius, Boletus queletii, Boletus 
subappendiculatus, Cantharellus cibarius, Cantharellus subpruinosus, Cortinarius luhmannii, 
Cortinarius nanus, Cortinarius phaeosmus, Cortinarius subsordescens, Cortinarius torvus, Inocybe 
fraudans, Pseudocraterellus undulatus, Strobilomyces strobilaceus, Tricholoma sciodes. 

3.6.9.2 Spaans Huisdreef 

Gans deze dreef is mycologisch erg waardevol (3 soorten destijds nieuw voor België, 1 soort nieuw 
voor de wetenschap, cf. Badvijver). Vermoedelijk staan er nog heel wat meer soorten welke tot op 
heden nog niet ontdekt werden. De soorten komen er voor onder de eiken/beuken en lopen tot 
enkele meters in het grasland. Dit is een aandachtspunt (cf. plaatsing containers e.d.). De Spaans 
Huisdreef dient integraal aangeduid te worden als een hot spot. Op meerdere plaatsen groeien 
bijzonder soorten Cortinarius, Boletus en Russula. Onder meer de zone ten zuiden van de 
Gordaalvijver (2a) nabij het Spaans Huis is erg bijzonder. 

Volgende soorten konden er geregistreerd worden: Boletus appendiculatus, Boletus luridus, Boletus 
pseudoregius,Boletus radicans, Boletus satanas, Craterella cornucopioides, Ramaria subbotrytis. Net 
ten ZW van de zone Gordaalvijver komen ook diverse soorten Cortinarius voor, en nabij de Badvijver 
eveneens Lactarius acerrimus. 

3.6.9.3 Spaans Huis 

Ter hoogte van het Spaans Huis, aan een partij Beuken, komen o.a. Aureoboletus gentilis en 
Cortinarius nemorensis voor. Net ten zuiden van het Spaans Huis, langs een bospad (3a), werd 
Russula aurea aangetroffen (in omgeving met Den). 

3.6.9.4 Lattepoortdreef – Kleine Vaartdreef 

Net ten noordoosten van de Grote-Gertrudisvijver (nabij de Lattepoortdreef, 4a) werden Amanita 
eliae en Phylloporus pelleteririi gesignaleerd. Op een kruispunt (4b) met de Lattepoortdreef en de 
dreef welke de Grote Gertrudisvijver met het Spaans Huis verbindt werd eveneens een groeiplaats 
van Amanita strobiliformis gezien. 
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3.6.9.5 Kleine en Grote Gertrudisvijver 

Dit gebied is voornamelijk mycologisch verarmd sinds de laatste ingrepen. De ganse zone was 
bekend als een hot spot. Ook heden komen er nog merkwaardige soorten voor, maar o.a. Ramaria 
sp. (Ramaria botrytis en Ramaria subbotrytis) zijn verdwenen. Aan de zuidzijde kon Cortinarius 
citrinus (5b) niet meer worden teruggevonden. 

Ten zuiden van de Kleine Gertrudisvijver, in het verlengde van de Torendreef, komt in de buurt van 
de vijver nog Strobilomyces strobilaceus voor (5c). Aan de noordzijde van de Grote Gertrudisvijver is 
nog steeds Cortinarius elegantissimus aanwezig (5a). Aldaar ter plekke ook enkele zeldzame 
Hebeloma sp. Overige nog voorkomende bijzonderheden: Boletus appendiculatus, Boletus satanas, 
Cortinarius coerulescens, Cortinarius croceocoeruleus, Lactarius acerrimus. 

De verdwijning van een aantal soorten zou samenhangen met wijzigingen in o.a. het microklimaat 
(zekere laaghangende takken welke nu verdwenen zijn terwijl ze voorheen voor beschaduwing 
zorgden en daardoor de evaporatie temperden met beperktere uitdroging van de bodem tot gevolg). 
De zone rond de vaartvijver werd recent meer open gemaakt i.f.v. flora en fauna., dit na meerdere 
decennia van relatieve rust. 

3.6.9.6 Kapucijnenpoortdreef 

Aan een gebouw aan de Kapucijnenpoortdreef werd een grote zeldzaamheid aangetroffen, nl. 
Cortinarius cedretorum, op een (atypisch) dik strooiselpakket, in de schaduw van de muur. Verderop 
naar het zuidoosten komt tevens Lentinus conchatus voor. 

3.6.9.7 Torendreef 

Het betreft hier een zone rijk aan Russula sp. 

3.6.9.8 Vossemvijver 

De voormalige hot spot aan de Vossemvijver betreft in feite slechts één puntlocatie (t.h.v. 
naaldhout), met als bijzonderheden Chroogomphus rutilus en Russula integra. Ook Suillus granulatus 
zou hier zijn aangetroffen. 

3.6.9.9 Keizerinnedreef (noordzijde Gordaalvijver) 

De oevers aan de noordzijde van de Gordaalvijver zijn bijzonder rijk. Vooral de talloze zeldzame 
Russula sp. vallen erg op: Russula anatina, Russula decipiens, Russula foetens, Russula luteotacta, 
Russula maculata, Russula odorata, Russula olivacea, Russula persicina, Russula velutipes. Andere 
opvallende soorten zijn Boletus radicans, Boletus satanas en Ramaria subbotrytis. 

Het verdient aanbeveling de oevers zoveel mogelijk te sparen of bij herstel te werken vanuit de 
Gordaalvijver zelf (bv. van op ponton). Gezien de Gordaalvijver komende periode zeker zal 
aangepakt worden, dient hieraan in het beheerplan extra attentie gegeven te worden. 

3.6.9.10 Spiegelvijver 

Lactarius acerrimus en Lactarius fulvissimus komen hier voor. 

3.6.9.11 Zone ten noorden Spiegelvijver 

Volgens R. Walleyn werd hier Cortinarius alcalinophilus waargenomen (11a). Deze soort kon er 
ondertussen niet meer opnieuw worden geregistreerd. Dezelfde omgeving is wel erg rijk aan 
Russula, Boletus en Amanita (11b). Vooral onder eiken nabij de Spiegelvijver kan men bijzondere 
Russula’s aantreffen. Aandachtspunten zijn ook daar het sparen van oeverzones en het vermijden 
van overtollige hoeveelheden eendenmest (eutrofiëring). Ter hoogte van de Leuvense dreef kon 
aanvullend nog een bijkomende vindplaats Strobilomyces strobilaceus opgegeven worden. 
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3.6.9.12 Conclusie 

Cruciale factoren die het voorkomen van symbionten in het Park van Tervuren beïnvloeden zijn: 

- microklimaat met aandacht voor vochtige oevers, zones waar kwel uittreedt 

- behoud diversiteit aan oude bomen - bij nieuwe aanplanten is er een successie in de 
mycoflora maar dit neemt meerdere decennia in beslag; een geleidelijke aanpak is dus meest 
aan te raden 

- behoud kwaliteitsvolle oeverzones - beheerwerken dienen rekening te houden met de 
kwetsbaarheid van dit milieu 

- behoud dreven en schrale milieus 

Belangrijk is verder de constante in beheer: schraal houden van schrale milieus, met aandacht voor 
de dreven, gazons (gazonbeheer mag verder gezet worden), oeverzones (met laaghangende takken).  

Bij de dreven dient men zich ervoor te hoeden dat evenementen niet ten koste gaan van de 
mycoflora. Bomenrijen met laaghangende takken (vochtiger, minder zon) en niet-verstoorde gazons 
(microklimaat niet verstoren!) zijn bevorderlijk voor de aanwezigheid van fungi. Zo dienen containers 
en tenten min. 5 meter van de bomenrijen verwijderd te blijven. In het algemeen moet getracht 
worden een zone van 10 meter te respecteren omdat zo nog beter gegarandeerd kan worden dat de 
‘randeffecten’ beperkt blijven (cf. wijzigen vochtbalans bodem, daardoor bedreiging voor 
mycorrhiza, en indirect voor gezondheid van de oude bomen).  

Het her en der gericht open kappen van bosgedeelten zal de mycoflora niet per se negatief 
beïnvloeden, tenminste niet indien men een zekere afstand respecteert tot de bekende hot spots en 
men daarenboven aandacht schenkt aan generieke maatregelen t.b.v. fungi, zoals verhoging van 
aandeel dood hout, creatie van bijzondere milieus en vochtige, schrale situaties. 

Het verjongen van de heesters in het Engels landschapspark vormt feitelijk geen probleem voor de 
fungi. 

Voornamelijk de Badvijver is een zelden geziene hot spot voor fungi. Bij eventueel historisch herstel 
van de Badvijver dient rekening gehouden te worden met de aanwezige mycoflora: het openmaken 
van deze zone is nefast voor de fungi. Het verdient aanbeveling de zone integraal te behouden 
zonder verdere ingrepen. Wat de Gordaal- en Spiegelvijver betreft zal erop gelet worden de 
oeverzones niet te beschadigen. 

De zone t.h.v. de Vaartvijver is ondertussen verarmd. De vegetatie heeft er nu meer licht. De 
resterende mycowaarden zullen zoveel mogelijk gerespecteerd worden. 
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3.6.10 Fauna 

Wat betreft de fauna werd geen gericht veldwerk uitgevoerd naar specifieke groepen. Gegevens ter 
beschikking gesteld door de opdrachtgever, alsook gegevens van Natuurpunt, werden geraadpleegd 
om een idee te krijgen van welke fauna-elementen kunnen worden aangetroffen. De gegevens uit de 
literatuur worden tevens zoveel mogelijk aangevuld met gegevens die verkregen werden tijdens het 
terreinbezoek. Extra aandacht werd besteed aan de Vuursalamander, maar deze werd echter niet 
aangetroffen. 

3.6.10.1 Libellen en waterjuffers 

Door de matige waterkwaliteit is het aantal soorten libellen en juffers ook beperkt. Tijdens de 
terreinbezoeken werden geen waarnemingen gedaan, echter algemenere soorten zoals 
Houtpantserjuffer, Platbuik en Lantaarntje zijn te verwachten. In de omgeving werden 
Houtpantserjuffer, Vuurjuffer, Watersnuffel, Gewone oeverlibel en Azuurwaterjuffer aangetroffen 
(ANB en waarnemingen.be). 

3.6.10.2 Dagvlinders 

Tijdens de inventarisaties werd geen gericht onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige dagvlinders, 
en werden geen vlinderwaarnemingen gedaan. Men kan echter veronderstellen dat meer algemene 
soorten zoals Atalanta, Oranjetipje, Koevinkje, Bruin zandoogje, Dagpauwoog, Klein koolwitje, 
Tauvlinder en Groot koolwitje zullen voorkomen in het park. 

3.6.10.3 Zoogdieren 

Tijdens de veldbezoeken werden Eekhoorn en Vos waargenomen. Uit de gegevens van Natuurpunt 
(waarnemingen.be) kunnen Egel, Laatvlieger, Watervleermuis, Rosse vleermuis, Gewone 
dwergvleermuis, Steenmarter en Rosse woelmuis toegevoegd worden. Verder is de kans groot dat 
een aantal moeilijker waarneembare soorten zoals overige muizen, Bruine rat, Wezel, Hermelijn, 
Bunzing en Ree in het park zullen voorkomen. 

3.6.10.4 Vogels 

Wat betreft de vogels hebben onderzoekers van het KMMA inventarisatiegegevens uit observaties 
van een periode van ruim 30 jaar ter beschikking gesteld. De lijsten van al de over de gehele periode 
aangetroffen soorten worden weergegeven in Bijlage 7. De aangetroffen exoten worden met een E 
aangeduid, broedvogels met een *. Indien dit sterretje tussen haakjes staat betekent dit dat het om 
een voormalige broedvogel gaat of dat de status onzeker is. 

Tijdens de veldbezoeken werd ook steeds gelet op aanwezigheid van fauna-elementen. Daarbij 
werden Grote bonte specht (Figuur 86 in nestholte), Zwarte specht (Figuur 87) en Boomklever als 
belangrijkste soorten opgemerkt. 
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Figuur 86: Grote bonte specht 

 

Figuur 87: Zwarte specht 

 

Op de vijvers worden Fuut, Kuifeend, Wilde eend, Wintertaling, Dodaars, Waterhoen, Zwaan, 
Nijlgans en Canadese gans waargenomen. De ganzen zijn in grote getale aanwezig en veroorzaken 
vervuiling van de grasvelden en de vijvers. Tijdens de zomer wordt ook jagende Boerenzwaluw en 
Gierzwaluw waargenomen. 

3.6.10.5 Vissen 

Tijdens de terreinbezoeken werden uit de kluiten gewassen Karpers in de vijver aangetroffen. Dit zijn 
bodemwoelende vissen die er voor zorgen dat het water troebel is, waardoor het bovendien 
zuurstofarm wordt. Het zuurstofgehalte wordt extra bewerkstelligd door de vissers die er massaal 
lokvoer in strooien, waardoor het nutriëntengehalte de pan uit swingt. Overige waarnemingen 
werden niet gedaan. Uit de literatuur kan genoteerd worden dat de Voer, op haar brongebied 
stroomopwaarts Tervuren na, een zo goed als dood viswater is. In 1996 en 1999 werden in totaal 
slechts respectievelijk 3 en 4 vissoorten aangetroffen. 

51
 

Nadat de Vossemvijver in 2005 geen vis bevatte is gestart met het herbepoten van de vijver. Soorten 
die zijn uitgezet zijn kroeskarper, winde, zeelt, blankvoorn, rietvoorn, paling, karper, riviergrondel, 
snoek en zeelt. De soorten karper, snoek, zeelt en paling hebben een aanzienlijk aandeel in het 
aangetroffen visbestand. Bij zeelt is natuurlijke rekrutering zichtbaar.

52
 

                                                                 

51
Bron: Wouters, Jan, Ontwerp van ecologische gebiedsvisie voor het landinrichtingsproject Brabants 

Plateau, Diest, INBO i.o.v. Vlaamse Landmaatschappij, 2003, 310 p. 

52
 Bron: Hop, J., Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse 

Gewest, Vijvers Vlaams-Brabant, Stellendam, ATKB i.o.v. Agentschap voor Natuur en Bos, 2011, 27p. 
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Visstandonderzoek Vossemvijver53 

In 2011 werd in opdracht van ANB een inventarisatie uitgevoerd op de Vossemvijver. Tijdens het 
onderzoek zijn de vangtuigen fuik, elektrovisapparaat en zegen ingezet.  

Het visbestand in de Vossemvijver is geschat op 361,6 kg/ha en 1.107 stuks/ha. De fuikvangsten van 
de Vossemvijver hebben een omvang van 2,7 kg en bijna 18 exemplaren per fuiknacht. In totaal 
werden er tijdens de bemonstering 12 vissoorten gevangen. Dit is niet bijzonder veel. Hierbij dient 
wel opgemerkt te worden dat zich in deze vijver in 2005 geen enkele vis meer bevond. Door middel 
van herbepotingen heeft zich een nieuw visbestand gevormd. Van de gevangen vissoorten behoren 
er 8 tot het eurytope stromingsgilde (baars, brasem, blankvoorn, giebel, karper, paling, pos en snoek. 
Verder zijn er 2 limnofielen gevangen (rietvoorn en zeelt), 1 rheofiel (winde) en 1 exoot (graskarper). 
De karpers die op de Vossemvijver gevangen zijn kunnen verder onderverdeeld worden in schub-, 
spiegel- en koikarpers. 

Op basis van biomassa wordt het visbestand gedomineerd door karper (65%). Op basis van aantallen 
heeft het visbestand een beperkte omvang. Vooral het broedbestand van diverse soorten is vrij 
klein. Mogelijk bevond de kleine vis zich elders op de vijver. De meest voorkomende vissoorten zijn 
baars (33%), giebel (28%) en zeelt (18%). Normaliter zijn stadsvijvers (zoals de Vossemvijver) vaak te 
typeren als snoek-blankvoorn of blankvoorn-brasemviswatertype (volgens: Zoetemeyer, R.B. & 
Lucas, B.J., 2001. Basisboek Visstandbeheer. ISBN: 978-90-810295-3-7. Uitgave Sportvisserij 
Nederland), afhankelijk van de mate waarin vegetatie voorkomt en de mate van eutrofiering. 
Opvallend aan het visbestand in de Vossemvijver is de lage abundantie van de kenmerkende soort 
blankvoorn, waardoor het viswatertype niet eenvoudig te duiden is. Op basis van aantallen zijn het 
de plantminnende soorten giebel en zeelt die relatief veel voorkomen, samen met de baars. De 
Vossemvijver heeft in de zomermaanden een hoge bedekking met vegetatie. In de loop van de 
zomer kunnen er echter wel algenbloeien plaatsvinden. Mogelijk dat deze algenbloeien een negatief 
effect op de visstand hebben, waarbij perioden met lagere zuurstofgehaltes voorkomen. Dit zou de 
relatief hoge abundantie van zeelt en giebel kunnen verklaren, dit zijn soorten die goed tegen lagere 
zuurstofgehaltes kunnen. 

Over het algemeen geldt dat de vissen van de Vossemvijver in een normale tot goede conditie 
verkeren.  

Tijdens de bemonstering bleek dat de vissen niet homogeen verspreid waren over het gehele 
oppervlak van de vijver. De vangsten met de zegen varieerden van enkele visjes tot meer dan 130 
karpers per rondgooi. Dit kan de nauwkeurigheid van de bemonstering negatief beïnvloed hebben. 
Op basis van aantallen heeft het visbestand een beperkte omvang. Vooral het broedbestand van 
diverse soorten is vrij klein. Hoewel in de emerse vegetatie langs de oevers van de Vossemvijver is 
gevist, werden geen concentraties van kleinere vis aangetroffen. In het geval van clustering zijn dit 
normaliter goede locaties. Mogelijk bevond de kleine vis zich elders op de vijver. In het voorjaar van 
2011 was er veel klein visbroed waar te nemen op de Vossemvijver (mond. med. boswachter). Het 
meest karakteristiek van de visstand in de Vossemvijver is het omvangrijke karperbestand. Van deze 
vissoort is sinds 2006 in totaal 406 kg uitgezet, voornamelijk exemplaren in de lengterange van 10 
tot 20 cm. Daarnaast zijn echter eveneens grotere exemplaren uitgezet, dit als gevolg van een 
calamiteit in een naastliggende vijver en waarschijnlijk als gevolg van onofficiële herbepotingen 
(koikarpers). Opvallend aan het karperbestand is de afwezigheid van kleine exemplaren. Het is goed 
mogelijk dat het aanwezige snoekbestand hierbij een regulerende werking heeft. Het snoekbestand 
bestaat volledig uit grote exemplaren (> 60 cm). Vanaf deze lengte zijn snoeken minder kwetsbaar. 
Tijdens de bemonstering viel op dat veel kleine giebels en zeelten zich in de submerse vegetatie 
ophielden op de bodem van de vijver. Voor een soort als giebel zijn deze schuilmogelijkheden van 
essentieel belang, omdat deze soort vrij vatbaar is voor predatie door snoek. 

 

                                                                 

53
 Bron: Hop, J., Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse 

Gewest, Vijvers Vlaams-Brabant, Stellendam, ATKB i.o.v. Agentschap voor Natuur en Bos, 2011, 27p. 
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Het rapport bevat ook enkele aanbevelingen, namelijk: 

 De Vossemvijver is een stadswater waarin tijdens de zomermaanden ongewenste 
algenbloeien voorkomen, waarmee het heldere water op de vijver verdwijnt. In 
hoeverre een water helder blijft is afhankelijk van diverse factoren, waarbij de 
bepalende factor de nutriëntenbelasting is (meestal N en P). Op dit moment bevindt 
zich een vrij groot visbestand op de Vossemvijver, die een negatief effect kunnen 
hebben op het doorzicht. Met name de bodemwoelende karpers spelen met 200 kg/ha 
daarbij een grote rol. Om de mogelijkheden van helder water zonder algenbloeien te 
onderzoeken is het aan te bevelen een systeemanalyse uit te voeren op de 
Vossemvijver. Belangrijke factoren die onderzocht dienen te worden zijn de externe 
nutriëntenbelasting (instroom nutriëntenrijk water, watervogels), mobilisatie van 
fosfaat uit de waterbodem, interne versus externe belasting, helderheid, sulfaat en 
alkaliniteit van het (inlaat) water, productiviteit en het areaal emergente vegetatie. Aan 
de hand van deze systeemanalyse kan besloten worden of ingrijpen in het systeem 
(baggeren, verwijderen karpers) een positief effect kan hebben.  

 Mogelijk kan een groter areaal van emerse vegetatie (> 5%) leiden tot een betere 
overleving van juveniele snoek. Van de uitgezette windes zijn enkele (grote) 
exemplaren teruggevangen. Deze soort weet zich te handhaven op de vijver, maar zal 
zich hier waarschijnlijk niet voortplanten. Het palingbestand is volledig het resultaat 
van uitzettingen. Om deze soort op de vijver te behouden zijn uitzettingen dan ook 
noodzakelijk. Ten behoeve van de soort is het wel belangrijk dat er voor schieralen de 
mogelijkheid is de vijver uit te trekken in verband met de voortplanting. Voor zover 
bekend is de enige mogelijkheid tot uittrek via de aanwezige overlaat, de verdere 
migratiemogelijkheden zijn niet bekend. Van de soorten blankvoorn en rietvoorn is 
sinds 2005 vrijwel jaarlijks meer dan 100 kg vis uitgezet (10-17 cm). In de 
bestandschattingen zijn deze vissen vrijwel niet terug te vinden, wat opmerkelijk is en 
niet direct te verklaren. In een parkvijver in het Domein Rivierenhof werden 
bijvoorbeeld wel grote aantallen blankvoorns geclusterd in de oeverzone gevangen. Bij 
rietvoorn is zichtbaar dat er natuurlijke reproductie heeft plaatsgevonden. Dat deze 
vissen niet in de bestandschattingen voorkomen kan enerzijds betekenen dat ze vrijwel 
niet aanwezig zijn (lage overleving na uitzettingen), anderzijds kan de vis ook dermate 
geclusterd hebben gelegen dat deze gemist zijn tijdens de bemonstering maar gezien 
de relatief grote vangstinspanning wordt dit niet verwacht. Om meer zekerheid te 
krijgen in de visbestanden van blankvoorn en rietvoorn wordt aanbevolen omstreeks 
juli/augustus een kleine opname te maken. Op deze wijze kan vastgesteld worden of 
deze soorten daadwerkelijk niet aanwezig zijn en of er problemen met de voortplanting 
zijn. Ook kan op deze wijze vastgesteld worden of snoek tot voortplanting komt in de 
Vossemvijver. Verder kan het interessant zijn de eventuele uittrek van vis te monitoren 
om zodoende de huidige resultaten, in relatie tot de uitzettingen van vis, beter te 
kunnen duiden. 

 Tijdens de bemonstering werden er enkele aalscholvers waargenomen rondom de 
vijver. Vooral het heldere water en weinig schuilmogelijkheden maken de vissen 
vatbaar voor predatie door aalscholvers. Enkele van de gevangen baarzen hadden 
wonden, mogelijk als gevolg van predatie.  

 De huidige visstand in de Vossemvijver lijkt overeen te komen met de wensen van 
karpervissers, snoekvissers en palingvissers. Door de lage abundantie van soorten als 
blankvoorn en brasem is de vijver minder geschikt voor wedstrijd- en recreatieve 
vissers. Gezien de ligging van de vijver (in stedelijk gebied) kan vooral het laatste type 
visser een belangrijke doelgroep zijn. Met het oog op de belevingswaarde van dit 
stedelijk water zijn de blauwalgbloeien die zomers plaatsvinden ongewenst. 
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3.7 Reliëf 

Kaart 33 - Reliëf 

Met behulp van het Digitaal Hoogtemodel (DHM) is de hoogteligging van het gebied in kaart 
gebracht. Op kaart 33 is het digitaal hoogtemodel uit 2004 met een raster van 5 m weergegeven. 
Hierop wordt duidelijk dat er grote hoogteverschillen zijn in het park en dat het maaiveld varieert 
tussen +60,00 m en +90,00 m T.A.W. Tevens wordt duidelijk dat het gebied in de directe omgeving 
van het Koloniënpaleis (± +90,00 m T.A.W) en het Museum voor Midden-Afrika (± +80,00 m T.A.W) 
beduidend hoger liggen dan de zone rond de vijvers (± +60,00 m T.A.W). 

In het Park van Tervuren is het natuurlijk reliëf op verschillende plaatsen gewijzigd door de 
opeenvolgende menselijke ingrepen. 

Uit plannen van de aanleg van de Franse tuin uit 1895 kan afgeleid worden hoe het reliëf ter hoogte 
van de Franse tuin werd gewijzigd. Figuur 88 geeft verschillende dwarsprofielen weer op de oost-
west as van de Franse tuin. Helemaal in het westen zien we het Koloniënpaleis, aangeduid als 
‘château’. Centraal zien we de spiegelvijver, aangeduid als ‘bassin’. Het terrein voor aanleg van de 
Franse tuin was duidelijk veel meer golvend dan na de aanleg. Uit de dwarsprofielen kunnen we 
afleiden dat het terrein op verschillende plaatsen moest afgegraven en opgehoogd worden voor de 
aanleg van de Franse tuin en de spiegelvijver. Zo werd aan de westelijke hoek van de vijver 4 meter 
afgegraven. 90 meter ten zuiden van de as van de spiegelvijver diende dan weer 3 meter opgehoogd 
te worden. 

Ook in het zuiden van het park werd het natuurlijke reliëf sterk gewijzigd met de aanleg van de 
vijvers. Voor de aanleg van de spiegelkom diende sterk afgegraven te worden. Ten oosten en ten 
westen van de spiegelkom liggen de bospercelen ongeveer twee meter hoger dan het pad langs de 
spiegelkom. Voor de aanleg van Kasteelvijver, Spiegelvijver, Kanaalvijver en Gordaalvijver werd het 
natuurlijke reliëf eveneens sterk gewijzigd. 
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Figuur 88: Dwarsprofielen aanleg spiegelvijver Franse tuin 
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3.8 Milieukwaliteit 

3.8.1 Lichthinder 

In de halve maan ten noorden van de Leuvensesteenweg en op de paden rondom het CAPA-gebouw 
bevinden zich verschillende verlichtingspalen. Zeker fauna in het bosperceel ten westen van het CAPA-
gebouw kan hiervan hinder ondervinden. Ook in de Franse tuin en ten westen van het Koloniënpaleis 
staan enkele verlichtingspalen. De verlichting brandt vanaf 19u ’s avonds. Verlichting aan het 
Koloniënpaleis wordt gestuurd door Huis van Dyck, verlichting in de Franse tuin wordt gestuurd door 
het KMMA. 

Er kan ook lichthinder optreden door de verlichting van de aanpalende wegstructuur. Deze hinder zal 
enkel te voelen zijn binnen de percelen aangrenzend op de verlichte wegen en zal al bij al beperkt 
blijven. 

3.8.2 Geluidshinder 

Tijdens grotere evenementen staat de muziek vaak heel luid, dit kan storend zijn voor parkbezoekers en 
omwonenden. 

Mogelijks ondervindt aanwezige fauna hinder van het autoverkeer langsheen de Leuvensesteenweg. 
Ook tijdens grotere activiteiten in het park kan geluidshinder voor aanwezige fauna optreden. Deze 
hinder kan sterk zijn, maar is wel beperkt in de tijd. 

Ook opstijgende vliegtuigen zorgen voor verstoring in het park. 

3.8.3 Geurhinder 

Tijdens het ideeënkraampje bracht één deelnemer naar voren dat er geurhinder is langs het oostelijke 
pad tussen Kasteelvijver en Koloniënpaleis. 

3.8.4 Pesticiden, bemesting en (groen)afvalreductie 

Het gebruik van pesticiden en bemesting in het park is vastgelegd in het bestek voor het onderhoud van 
het park. Het huidige onderhoudscontract loopt tot november 2013. Het onderhoudscontract bevat 
volgende elementen i.v.m. het gebruik van pesticiden en bemesting: 

 Op alle wegen van de Franse tuin, de greppels van de Keizerinnendreef, de Kastanjedreef, 
de Paleizenlaan, de stoep van de Leuvensesteenweg en de binnentuin van het museum 
wordt vier keer per jaar een onkruidbestrijding met pesticide Roundup Ultra op basis van 
glyfosaat en chikara uitgevoerd.  

 Het verwerken van meststoffen kan volgens het bestek van de Regie der Gebouwen zowel 
bij aanleg als bij onderhoud. Bij onderhoud dienen ze verwerkt te worden tussen 16 
februari en 31 augustus, tenzij anders gespecificeerd in de aanbestedingsdocumenten. 

 Het strooien van meststoffen is verboden bij ongunstige weersomstandigheden zoals bij 
zeer droog en zeer warm weer alsook bij vochtige toestand der gewassen. Het strooien 
van niet-korrelige meststoffen is ook verboden bij een windkracht van meer dan 4 
beaufort. 

 De gazons en bloembollen en knolgewassen krijgen één bemestingsbeurt per jaar. 
Kruidachtigen, rozenstruiken, heesters, buxusplanten, hagen, taxus en coniferen krijgen 
twee bemestingsbeurten per jaar.  

De visie HPG gaat uit van nulgebruik van pesticiden en een minimale bemesting. Enkel bij sommige 
plantencollecties (bv. rozen) en invasieve soorten kan het gebruik van pesticiden toegestaan worden. 
Het gebruik van meststoffen bij het beheer van gazons, kruidachtigen, bloembollen,… is niet strikt 
noodzakelijk. Enkel bij de aanleg van gazons kan meststoffengebruik toegestaan worden. 

Het onderhoudscontract bevat volgende elementen i.v.m. (groen)afvalreductie: 
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 Bladafval op de grasperken, voetpaden aan de grenzen van het domein, wegen, terrassen 
en trappen worden opgeraapt en afgevoerd. Ook in de bospercelen die grenzen aan 
grasvelden of paden wordt op 1 meter afstand van deze paden het bladafval verwijderd. 

 De graspartijen aan de vijvers worden gemaaid met een mulchingmaaier, in de winter 
wordt het gesnoeide hout verhakseld tussen de heesters.  

 De vuilnisbakken in het park worden van 15 oktober tot 15 april één maal per week 
leeggemaakt. Van 16 april tot 14 oktober gebeurt dit twee maal per week. Dit houdt ook 
het verwijderen van afval in een straal van tien meter rond de vuilnisbakken in. Om de 
twee weken wordt vuil op de grasperken, in de vijvers en op de wegen verwijderd.  

Bij winterweer mag er in het park enkel op de Keizerinnedreef strooizout gebruikt worden om deze 
ijsvrij en toegankelijk te houden voor verkeer. 

In het zuidelijk parkdeel worden geen meststoffen gebruikt, pesticiden worden slechts in zeer 
uitzonderlijke gevallen aangewend. Zo werd er in het voorjaar van 2013 Reuzenberenklauw bestreden 
met glyfosaat (er werd niet meer dan een halve liter vloeistof gebruikt). 

Op de paden wordt geen plantengroei verwijderd. In het najaar worden wel de bladeren van de paden 
geblazen. Indien nodig worden takken van de paden verwijderd. 

3.9 Opbrengsten en diensten 

In de bosgebieden van het Park van Tervuren wordt niet gejaagd. Er zijn dus geen jachtovereenkomsten 
en er is geen jachtpacht van toepassing. 

In de bosgebieden van het park ten noorden van de Kanaalvijver is al enkele decennia niet meer 
gedund. Er is dus ook geen opbrengst van houtverkopen. Hout van gevaarlijke of omgevallen bomen 
wordt verwijderd, maar niet verkocht. De houtkwaliteit van deze bomen is niet voldoende om 
geïnteresseerde verkopers aan te trekken. 

Beschrijving van het recreatief gebruik en de recreatieve infrastructuur in het park is terug te vinden 

onder 3.3 Beleving en gebruik. 
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4 Waardering 

Op basis van de identificatie van het park van de verschillende onderzochte thema’s (statuut, 
voorgeschiedenis, cultuurhistoriek, biotiek, beleving en gebruik, e.d.) wordt in onderstaande tabel een 
overzicht gegeven welke elementen waardevol zijn (en dus behouden dienen worden), waar de 
potenties liggen (wat verder te ontwikkelen is) en waar de knelpunten liggen. Conform de visie van het 
HPG beheerplan wordt iets als ‘waardevol’ beschouwd indien het zeldzaam, gaaf, representatief of veel 
gebruikt is.  

De term representatief kan duiden op de periode van aanleg alsook kenmerkendheid. In een natuurlijk 
bos komt er bijvoorbeeld dood hout voor, dat waardevol is voor o.a. insecten, vogels, kleine zoogdieren 
mossen en fungi, en wordt daarom als representatief beschouwd.  

 

In navolgende tekst zal dieper worden ingegaan op de waardering van de verschillende park- en 
bosaspecten. 
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Waardevol Potentie Knelpunt 

Statuut 

 Openbaar park 

 Park van Tervuren als recreatieve poort (één van de 
zes toegangspoorten tot Zoniënwoud (Structuurvisie 
Zoniënwoud 2006-2008) 

 Bescherming als landschap en monument 

 Bekend bij veel inwoners van Tervuren, de omgeving 
en bij uitbreiding het hele land 

 

 Masterplan biedt kansen voor de ontwikkeling van 
het park 

 

 Gefragmenteerd eigendom bemoeilijkt coherent 
beheer 

Cultuurhistoriek 

 Historische achtergrond en geschiedenis van het 
park duidelijk aanwezig en voelbaar (gebouwen, 
beelden, parkontwerp, vijvers, …) 

 

 Ontwikkeling archeologische site 

 Opwaarderen van historische zichtassen 

 Uitstraling School van Tervuren dreef vergroten 

 Historische link met Tervurenlaan versterken 

 

 Verdwenen cultuurhistorische waarden: beelden, 
siervazen in Franse tuin, … 

 Achterstallig beheer: snoeivormen, vijvers 

Beleving en gebruik 

 Grote grasvelden 

 Open ruimte in nabije omgeving van Brussel 

 Veel zitbanken (122) en infoborden (40) aanwezig 

 Horeca 

 In het park mag niet gejaagd worden. 

 Afspraken maken tussen Regie, ANB en gemeente 
om aanvragers van activiteiten naar juiste 
instantie door te verwijzen. 

 Koloniënpaleis als ontvangstpoort via de 
Tervurenlaan 

 Onderscheid in hiërarchie van paden 

 Ontwikkelen huisstijl in verlengde van huisstijl 
Zoniën 

 Park als sociale ontmoetingsruimte: zachte 
recreatie 

 Informatieverstrekking over parkgeschiedenis 

 

 Geen systematische registratie van klachten 

 Geen duidelijke richtlijnen m.b.t. toe te laten 
activiteiten in het park 

 Verouderde infoborden en bewegwijzering; 
ontbreken van een huisstijl 

 Slechte staat van de zitbanken (te herschilderen, 
herstellen en vernieuwen) 

 Slechte staat brugjes 

 Staat van de beelden 

 Sluikstorten en zwerfvuil 

 Het noordelijke deel van het park, de halve maan, 
wordt door de N3 volledig afgesneden van de rest 
van het park. Doordat het net naast de N3 ligt, 
verliest het museum aan uitstraling. 
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Waardevol Potentie Knelpunt 

 

 

 

 

 

Ontsluiting 

 Goede bereikbaarheid via allerlei vervoersmiddelen 

 Directe verbinding naar Brussel via Tervurenlaan 

 Uitgebreid wandel- en fietspadennetwerk aanwezig 
in en rond het park (o.a. recreatief netwerk Zoniën) 

 Fietsverbinding voor mensen ten noorden van N3, 
leerlingen van BSB, Duisburg en Vossem door park 
naar het centrum van Tervuren 

 Ondergrondse passage van de Leuvensesteenweg 
zou grandeur van het park en het museum ten 
goede komen (aansluiting noordelijk deel bij rest 
van het park) 

 Bundelen van de parkeermogelijkheden 
(voorstellen uitgewerkt in visie masterplan 
KMMA) 

 Staat van de wegen en (dolomiet)paden: 
uitspoeling, niet-verharde paden zijn niet- of 
moeilijk toegankelijk voor andersvaliden 

 Asfalt Keizerinnedreef vertoont slijtage 

 Conflict fietsers, voetgangers en parkerende auto’s 
in Keizerinnedreef 

 Gebrek aan fietsenstallingen in het park 

 Parkeren in Keizerinnedreef ter hoogte van 
grasveld 

 Huidige bezoekersstromen lopen te gescheiden, 
bundeling is gewenst (parking, openbaar vervoer, 
…) 

 De vele in- en uitritten stremmen doorgaand 
verkeer op de reeds verzadigde 
Leuvensesteenweg 

 Gevaarlijke oversteekplaatsen op 
Leuvensesteenweg ter hoogte van het museum 

 Beeld van de auto in het park is storend 
(wildparkeren en verspreide parkings, 
personeelsparking, …)  

 ’s morgens en ’s avonds zorgt Britse School voor 
grote verkeershinder door brengen en halen van 
kinderen 

 

Biotiek 
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Waardevol Potentie Knelpunt 

 Aanwezigheid oudbosindicatoren en Rode 
Lijstsoorten (Blauw walstro en Gele anemoon) 

 Bijzondere mycologische waarden 

 Verwijderen van exoten biedt voordelen voor 
inheemse soorten 

 

 Snoeivormen Franse tuin 

 Geen visie op beheer bosbestanden sinds 1992 

 Dreven in slechte staat 

 Aanwezigheid probleemsoorten (Japanse 
duizendknoop en Reuzenberenklauw) 

 

Grasvelden 

 Gazons goed betreedbaar waardoor tredplanten 
voorkomen 

Grasvelden 

 Verwijderen van exotische vogels verhoogt 
belevingswaarde 

 Hooiland is interessant voor belevingswaarde en 
insecten 

 

Grasvelden 

 Ganzenpopulatie bevuilt gazons 

Hooghout 

 Grotendeels inheemse samenstelling 

 Aanwezigheid van dood hout en dun, dik en zeer dik 
hout 

Hooghout 

 Verwijderen van exoten biedt kansen voor inheemse 
soorten 

Hooghout 

 Esdoorn en Amerikaanse eik in kruid- en struiklaag 
kunnen inheemse soorten verdringen 

Vijvers 

/ 

Vijvers 

 Verbod op uitstrooien van lokvoer 

 Verbeteren van visbestand en afname van aantal 
herbivore vissen 

Vijvers 

 Vijvers zijn eutrofe plassen 

 Geen vismigratie mogelijk 

 

Bodem 

 Natuurlijke bodem beboste delen en grasvelden (zie 
kaart 23) 

 

/  Bodemverlies door erosie 

Hydrologie en hydrografie 

 Aaneengesloten geheel van vijvers  Vijver ten noorden van Keizerinnedreef in het bos 
inrichten als ecologische poel 

 Waterkwaliteit monitoren 

 Staat van de noordelijke vijvers en de 
oeververstevigingen 

 Slechte toestand van duikers en tussenschotten 

 Brugje Gordaalvijver in slechte staat 

 Geen einddatum aan overeenkomst voor gebruik 
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Waardevol Potentie Knelpunt 

Kasteelvijver als visvijver 

 Vismigratie op voer is onmogelijk o.w.v. monniken 
(slechte ecologische structuurkwaliteit Voer) 

 Perceel wachtbekken niet in eigendom van Aquafin 
(t.b.v. optimalisatie werking wachtbekken) 

 

Reliëf 

 Integrale toegankelijkheid /  Reliëf versterkt bodemerosie 

Milieu 

/  Opleggen van licht- en geluidstechnische 
voorwaarden bij evenementen 

 Stopzetten van gebruik van Roundup creëert 
kansen voor amfibieën 

 

 Eenden en ganzen vervuilen de grasvelden en 
vijvers 

 Gebruik van pesticiden 

 Geluidshinder door verkeer, evenementen 

Opbrengsten en diensten 

 /  Organisatie van houtverkoop kan inkomsten 
opleveren 

 Geen jachtovereenkomsten en jachtpacht  

Groenstructuur en omgeving 

 Knooppunt van groene verbindingen 

 Tervurenlaan als monumentaal gegeven 

 Sluit aan bij / maakt deel uit van een groter geheel, 
namelijk het Zoniënwoud 

 

 Tervurenlaan als hoofdbenadering van de site (cfr. 
Masterplan KMMA) waarbij de Leuvensesteenweg 
wordt ontlast 

 Het park is volledig geïsoleerd van de Berg van 
Termunt door Tervurenlaan en Leuvensesteenweg 
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4.1 Statuut 

Waardevol 

Het park vormt een belangrijk openbaar groenelement in de rand van de Europese hoofdstad 
Brussel. Het wordt o.a. bezocht in combinatie met het museum voor Midden-Afrika, om te wandelen 
en als doorgang voor langzaam verkeer via de Keizerinnedreef. Gedurende heel het jaar wordt het 
park ook gebruikt als kader voor allerlei activiteiten, waaronder loopwedstrijden en wandeltochten. 

Het park wordt dus niet alleen bezocht door Tervurenaars, maar ook door bezoekers uit de Brusselse 
regio en ver daarbuiten. 

Binnen de Structuurvisie Zoniënwoud 2006-2008 dient het park te fungeren als een recreatieve 
poort tot het Zoniënwoud, om zo tot één van de zes toegangspoorten Te behoren. 

Het park van Tervuren geniet een bescherming als monument (MB 14.07.2004-MB 05.06.2009) en 
samen met de Warande een bescherming als landschap (KB 16.02.1978-MB 10.06.2010). 

Potenties 

Het Masterplan biedt kansen voor de ontwikkeling van het park. Er werden verschillende scenario’s 
afgewogen voor functionele invulling van de gebouwen en verkeer, parkeren en toegankelijkheid.  

Knelpunten 

Het park heeft verschillende eigenaars, namelijk de Belgische Staat, de Koninklijke schenking en het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Het beheer is in handen van de Regie der gebouwen. Deze 
fragmentatie heeft een minder geslaagd beheer als gevolg. 

4.2 Cultuurhistoriek 

Waardevol 

De rijke voorgeschiedenis is nog steeds duidelijk aanwezig in het park. Zo geven de monumentale 
gebouwen, de omvangrijke watervlakken, de levendige beelden en de nog steeds bestaande 
parkopbouw en -ontwerp de historische achtergrond van het domein weer. 

Potenties 

De aanwezige archeologische site van het Hertogelijk Kasteel van Tervuren ten westen van de 
Kasteelvijver, voor 30 jaar in erfpacht aan de gemeente gegeven, kan via aangepaste ontwikkeling en 
afstemming een nieuwe recreatieve invalshoek voor het domein betekenen. 

De historische zichtassen die prominent aanwezig zijn in het park dienen hun waarde te behouden 
en waar mogelijk en nodig opgewaardeerd te worden. Zeker de zichtas naar het centrum van 
Tervuren  via de archeologische site en de Panquinkanzerne houdt grote potenties in. 

Ook de uitstraling van de School van Tervurendreef kan vergroot worden door de link met het park 
te versterken en verkeer te weren. 

Aan het einde van de 19
de

 eeuw vormde de Tervurenlaan en het Koloniënpaleis de toegangspoort tot 
het park. Op dit moment heeft het park verschillende toegangen en fungeren de laan en het paleis 
niet meer als hoofdtoegangspoort. Binnen het masterplan voor het KMMA wordt het herstel van 
deze toegangspoort voorzien. 

Knelpunten 

In het park zijn er doorheen de jaren enkele cultuurhistorische elementen verdwenen. Het betreft 
hier onder andere de siervazen in de Franse tuin (er is nog één vaas bewaard in de hangar ELM, de 
contractant parkonderhoud) en het beeld Hébé van Jean-Didier Debut dat sinds begin 2000 
verdwenen is. 
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Het domein heeft te kampen met achterstallig beheer en onderhoud. Zo zijn verscheidene van de 
snoeivormen in de Franse tuin in slechte staat en is de toestand van de verschillende vijvers en 
bijhorende oevers van zorgwekkend. 

4.3 Beleving en gebruik 

Waardevol 

De grote grasvelden rond de vijvers, in het zuidelijke deel van het park worden door vele bezoekers 
gebruikt als ontspanningslocatie, maar ook als ruimte voor lichte recreatievormen. 

Het park vormt een landschappelijk gezien open en groene ruimte in nabije omgeving van Brussel. 

Doorheen het park zijn er vele zitbanken (122 stuks) en infoborden (40 stuks) aanwezig. 

Met het museum, het Spaans huis en het Bootjeshuis zijn er verschillende horecagelegenheden in 
het park.  

Potenties 

Afspraken tussen de Regie der gebouwen, ANB en de gemeente Tervuren kunnen ervoor zorgen dat 
aanvragers van activiteiten naar juiste instantie worden doorverwezen. Activiteiten zouden via een 
digitaal platform aangevraagd kunnen worden waarbij de aanvraag automatisch naar de persoon 
met de juiste bevoegdheid wordt overgemaakt en de juiste personen geïnformeerd worden van de 
activiteit. 

Door het in eer herstellen van de Tervurenlaan als hoofdbenadering van de site, zoals het 
oorspronkelijke idee achter de aanleg ervan, kan het Koloniënpaleis terug fungeren als 
toegangspoort vanwaar het park en het museum ontdekt kunnen worden. 

De bestaande hiërarchie van paden in het park kan aangepakt worden om een helder en leesbaar 
onderscheid te bekomen. 

De bebording in het park is veelal verouderd en te heterogeen, door het ontwikkelen van een eigen 
huisstijl kan de uniformiteit en de leesbaarheid verbeteren. Voor het Zoniënwoud (inclusief zuidelijk 
deel van het Park van Tervuren) werd een huisstijl ontwikkeld, de nieuwe huisstijlvoor plangebied 
kan hierop verder bouwen.  

Het park heeft de potentie om, nog meer dan nu het geval is, te fungeren als sociale 
ontmoetingsruimte. Dit kan door zachte vormen van recreatie (bv bootjes, picknickbanken) toe te 
laten en hiervoor eventueel inrichting te voorzien. 

De link met het verleden van het park, kan voor de bezoeker duidelijk gemaakt worden door 
permanent een vorm van informatieverstrekking te voorzien. Dat kan onder vorm van infoborden, 
een wandelzoektocht,… Belangrijk is dat deze informatieverstrekking niet statisch is maar wel met 
ruimte om in te spelen op veranderingen in beschikbare technologie, interesses,…. Naar analogie 
met het KMMA waar wisselende tentoonstellingen de regel zijn.   

Knelpunten 

De klachten omtrent het park worden vandaag de dag niet systematisch geregistreerd. 

Er zijn geen duidelijke richtlijnen aangaande de toegelaten activiteiten in het park. 

De bebordingsinfrastructuur, zowel infoborden als bewegwijzering, die in het park aanwezig is, is 
verouderd. 

Het park bezit maar liefst 122 banken, verspreid over het hele domein, waarvan er tussen 2009 en 
2013 80 vernieuwd zijn. Toch dienen nog een aantal banken een opfrisbeurt te krijgen (sommige 
banken hebben te lijden onder graffiti). Afhankelijk van de staat van de bank kan er geopteerd 
worden voor herschilderen, herstellen of zelfs vervangen. 

Het brugje over de Gordaalvijver en de brug op de Keizerinnedreef ter hoogte van de Spiegelvijver 
zijn in slechte staat. 
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De beelden, die veelal dateren van de wereldtentoonstelling van 1897, hebben nood aan 
onderhoud. 

Er zijn regelmatig problemen rond sluikstorten en zwerfvuil. 

Het gedeelte van het park dat zich tussen de N3 (Leuvensesteenweg) en de Museumlaan bevindt, 
wordt door deze wegenis volledig afgesneden van de rest van het park. Een bijkomend gevolg 
hiervan is dat de grandeur van het Museum een de noordzijde aan uitstraling verliest. 

4.4 Ontsluiting 

Waardevol 

Het park is goed ontsloten en bereikbaar via allerlei vervoersmiddelen. Naast de infrastructuur voor 
auto’s, fietsers en voetgangers zijn er in de nabije omgeving van het park ook bus- en tramhaltes die 
de bezoeker kunnen vervoeren naar hun bestemming. De aanwezigheid van de Tervurenlaan biedt 
de mogelijkheid van een directe verbinding naar Brussel. 

In en rond het park van Tervuren zijn verscheidene wandelpaden uitgestippeld. Het 
fietsknooppuntennetwerk passeert doorheen het park via de route tussen knooppunten 46 en 60, 
dewelke langs de Keizerinnedreef ten noorden van de vijvers loopt. Tevens levert het recreatief 
netwerk Zoniën een sterk aanbod aan wandel- en fietspaden aan voor een verscheidenheid aan 
gebruikers (wandelaar, fietser, mountainbiker, paardrijder, …). 

Potenties 

Om de drukte van de N3 (Leuvensesteenweg) en het ronde punt op de Tervurenlaan te ontwijken, 
kan een fietsverbinding doorheen het park richting het centrum van Tervuren gerealiseerd worden. 
Deze kan lopen via het nieuwe onthaalpaviljoen van het museum naar de Kastanjelaan. De leerlingen 
en bezoekers van de BSB en GITO kunnen van deze route gebruik maken om zo de route via de 
Leuvensesteenweg te vermijden. Ook het fietsverkeer van en naar deelgemeenten Duisburg en 
Vossem kan veilig doorheen het park georganiseerd worden. 

Het ondergronds leggen van de Leuvensesteenweg zou de grandeur van het museumgebouw en het 
park op zich ten goede komen. Op die manier kan ook de link tussen de halve maan (ten noorden 
van de steenweg) en de rest van het park tot stand komen. Deze verbinding kan ook versterkt 
worden door tijdens de openingsuren van het museum de poort langs de Leuvensesteenweg open te 
zetten zodat er een zichtas ontstaat naar de olifant aan de halve maan. 

Het bundelen van de parkeermogelijkheden in en rond het park, al dan niet ondergronds, is een van 
de mogelijke oplossingen voor de parkeerproblematiek, zoals reeds aangehaald werd in de visie van 
het masterplan KMMA. Tegengaan van parkeren en bereikbaarheid met de auto doorheen heel het 
park, kan ook helpen in de strijd tegen sluikstorten. 

Knelpunten 

Doorheen het park zijn er verscheidene wegen en paden, al dan niet in dolomiet, die lijden aan 
uitspoeling. Ook het asfalt van de Keizerinnedreef vertoont hier en daar slijtage. De 
verkeersdrempels op de dreef hebben hun functie verloren nu er geen auto’s meer door de dreef 
mogen rijden. De niet-verharde paden zijn niet- of moeilijk toegankelijk voor andersvaliden. 

Tevens kunnen er zich tussen de voetgangers en fietsers op deze Keizerinnedreef conflicten 
voordoen. Een ander minpunt van de Keizerinnedreef wordt gevormd door het parkeren ter hoogte 
van het grasveld. Deze auto’s verstoren het beeld en hun manoeuvres kunnen gevaarlijk zijn voor 
wandelaars en fietsers. 

De huidige bezoekersstromen van het park lopen te gescheiden. Hier is een bundeling van parking, 
openbaar vervoer, e.d. gewenst, waarbij het storende beeld van de auto in het park moet verholpen 
en vermeden worden. De vele in- en uitritten op de reeds verzadigde Leuvensesteenweg hebben tot 
gevolg dat het doorgaand verkeer gestremd wordt. Een bijkomende factor voor deze verkeershinder 
wordt ’s morgens en ’s avonds gegenereerd aan de Britse School door het brengen en halen van de 
kinderen. Voor dit laatste knelpunt is een oplossing in de maak, eind 2015 zou dit opgelost zijn. 
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In en rond het park is er een gebrek aan fietsenstallingen. 

De oversteekplaatsen op de Leuvensesteenweg ter hoogte van het museum vormen een gevaarlijke 
situatie voor bezoekers van het park en het museum. 

Het beeld van de auto in het park (wildparkeren en verspreide parkings, personeelsparking, …) wordt 
als storend ervaren door de bezoekers. 

De paden rondom het museum en de Franse tuin, de Keizerinnendreef, de Spaans huisdreef en vanaf 
het Spaans huis naar de Zevenster worden niet of niet op een uniforme, milieuvriendelijke wijze 
ijsvrij gemaakt in de winter.  

4.5 Biotiek 

Waardevol 

In de bosbestanden werden verschillende voorjaarsbloeiers (o.m. Witte en Gele anemoon en 
Boshyacinth) aangetroffen. In de grasvelden rondom de noordelijke parkvijvers werd Blauw walstro 
teruggevonden.  

Het park herbergt enkele bijzondere mycologische waarden. Langs de Keizerinnedreef staan 
verschillende soorten Russula en Boletus. Ter hoogte van de Spiegelvijver staan Lactarius, Russula, 
Boletus, Amanita en Strombilomyces strobilaceus. Ook de Spaans huisdreef is een hotspot voor 
paddestoelen. 

Potenties 

Het verwijderen van exoten in bosbestanden zal voordelig zijn van inheemse soorten. Deze 
bloemrijke en besrijke soorten zullen ook de fauna ten goede komen. 

Knelpunten 

De snoeivormen in de Franse tuin zijn in slechte staat. 

De dreven bevinden zich eveneens in een gebrekkige toestand. 

Er is geen visie op het beheer van de bosbestanden sinds 1992. 

In het park zijn er probleemsoorten zoals Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw 
waargenomen. 

4.5.1 Grasvelden 

Waardevol 

De kwaliteit van de gazons is vrij goed, ze zijn vrij vlak, bevatten weinig hobbels en zijn goed 
betreedbaar. Door de betreding komen er ook tredplanten voor zoals Witte klaver en Madeliefje. 
Het voordeel van deze soorten is dat ze de grasvelden tussen de maaibeurten door een kleurrijke 
(witte) aanblik geven. Bovendien zijn ze waardevol voor bijen (Witte klaver = vlinderbloemige). 

Potenties 

Het verwijderen van de exotische vogels zal zorgen voor een verzorgder uitzicht, met minder 
uitwerpselen, waardoor de belevingswaarde zal verhogen. Door lokaal af te stappen van het 
gevoerde gazonbeheer kan een deel van de graslanden omgevormd worden tot hooilanden. Dit zal 
zorgen voor een bloemrijk karakter dat bovendien interessant is voor insecten. Een groter aantal 
insecten zal het voedselaanbod voor insectenetende vogels en zoogdieren (vb. vleermuizen) 
vergroten. Bovendien zal hierdoor de belevingswaarde van het park verhogen doordat vb. vlinders 
hiervan gaan profiteren. 

Knelpunten 

Echter zijn een aantal van de gazons (V_4_46,49,51,52,53,54) door de aanwezige ganzenpopulatie, 
die bovendien vooral bestaat uit exoten, sterk bevuild door hun uitwerpselen. 
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4.5.2 Hooghout 

Waardevol 

De bosbestanden vertonen een grotendeels inheemse samenstelling, waarbij er ook enkele 
imposante exemplaren werden aangetroffen.  

Er werd bovendien een redelijk aantal dode beuken, enkele zomereiken en populieren aangetroffen. 
Daarnaast is er in al de bestanden dun, dik en zelfs zeer dik dood hout te vinden. Dit is vanuit 
ecologisch standpunt zeer interessant (vb. voedsel en nestplaats voor spechten). 

Potenties 

Het verwijderen van de exoten kan er voor zorgen dat de bosbestanden zich nog beter kunnen 
ontwikkelen. 

Knelpunten 

In de kruidlaag en in de struiklaag werden redelijk grote aantallen esdoorns en Amerikaanse eik 
aangetroffen. Deze kunnen het inheemse hout verdringen. 

4.5.3 Vijvers 

Waardevol 

- 

Potenties 

Het verbieden van het uitstrooien van lokvoer, kan er voor zorgen dat de aanrijking van de vijvers 
wordt afgeremd. Een verbetering van het visbestand zal er ook voor zorgen dat er minder opwoeling 
is in de vijvers, waardoor de helderheid zal toenemen. Een afname van het aantal herbivore vissen 
kan er ook voor zorgen dat watervegetatie een kans krijgt. Hierdoor zal het zuurstofniveau stijgen, 
en krijgen de vijvers een interessantere aanblik. De watervegetatie zorgt bovendien voor 
schuilplaatsen voor waterlevende insecten en jonge visjes. 

Het vervangen van de versleten houten oeverbeschoeiing door natuurtechnische alternatieven (vb. 
beplantte kokosrollen) kan zorgen voor een verzorgd uiterlijk, alsook de bloeiwaarde en zuiverend 
vermogen verhogen. 

Knelpunten 

De vijvers (V_30_1 t.e.m. 5) zijn momenteel eutrofe plassen waarin het water grotendeels troebel is 
door opwoeling van het aanwezige visbestand, alsook de grote aantallen eenden en ganzen. Op de 
vijvers (en de Voer) is er door de aanwezigheid van duikers / monniken geen vismigratie mogelijk. 

4.6 Bodem 

Waardevol 

Grote delen van de natuurlijk ontwikkelde bodem zijn nog steeds intact. Het betreft hier de beboste 
delen en grasvelden zoals op kaart 23 te zien is. Oude vrij natuurlijke bodems zijn waardevol voor 
een rijke bodemfauna (bacteriën, schimmels, nematoden, regenwormen) en leiden tot gunstige 
uitgangsituaties voor soortenrijke vegetaties. 

Potenties 

/ 

Knelpunten 

De paden in en rond het bosgedeelte en de steile hellingen in het bosgedeelte zijn sterk onderhevig 
aan erosie. Buiten de paden wordt dit nog versterkt door betreding van erosiegevoelige zones. 
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4.7 Hydrologie en hydrografie 

Waardevol 

In het zuidelijk deel vormen enkele aaneengesloten vijvers een groot watervlak. 

Potenties 

Het watervlak, gelegen in het bos ten noorden van de Gordaalvijver en de Keizerinnedreef, kan 
ingericht worden als ecologische poel. 

Door de waterkwaliteit in de vijvers op te volgen, kan tijdig ingegrepen worden in geval van 
problemen veroorzaakt door slechte waterkwaliteit (bv vissterfte). 

Knelpunten 

Van bijna alle vijvers in het zuidelijke deel van het park zijn de oeververstevigingen in bedenkelijke 
staat en moeten hersteld of vervangen worden. Ook het brugje ten westen van de Gordaalvijver is 
slechte staat. 

Door de slechte ecologische structuur van de Voer, o.a. door monniken op de vijvers in het park, is 
vismigratie onmogelijk. De aanwezige duikers en tussenschotten zijn tevens in slechte staat. 

De Kasteelvijver wordt momenteel gebruikt als visvijver. De overeenkomst van dit gebruik heeft 
echter geen einddatum. 

Het peceel ten noorden van de Keizerinnedreef waarop het wachtbekken gelegen is, is niet in 
eigendom van Aqaufin. Dit bemoeilijkt de optimalisatie van de werking van het wachtbekken.  

4.8 Reliëf 

Waardevol 

Hoewel er in het park grote hoogteverschillen zijn en dat het maaiveld varieert tussen +60,00 m en 
+90,00 m T.A.W, is het park in het algemeen goed toegankelijk. Zo zijn er 32 trappenpartijen om de 
grote hoogteverschillen die zich vooral in de Franse tuinen voordoen, te overwinnen, maar de 
doorgang wordt altijd via één of meerdere paden in helling verzekerd voor andersvaliden. 

Potenties 

/ 

Knelpunten 

De grote hoogteverschillen in het park versterkten bodemverlies door erosie. 

4.9 Milieu 

Waardevol 

/ 

Potenties 

Bij het organiseren van grotere evenementen in het park, kunnen licht- en geluidstechnische 
voorwaarden opgelegd worden die ervoor zorgen dat er in en rond het park slechts een beperkte 
licht- en geluidsoverlast optreedt. In bepaalde zones kan een verbod op evenementen gelden. 

Het stopzetten van het gebruik van Roundup kan er voor zorgen dat amfibieën meer kansen krijgen. 
Het is nl. bewezen dat het gebruik van Roundup leidt tot sterfte van amfibieën en bovendien voor 
abnormale ontwikkeling en genetische schade zorgt bij kikkers. Overgaan op milieuvriendelijke 
methoden maakt het mogelijk dat de vuursalamanders (typisch voor de bossen van het Zoniënwoud) 
hun weg terugvinden naar het park. 
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Knelpunten 

De eenden en ganzen die op en rond de vijvers in het zuidelijke deel van het park verblijven, 
vervuilen de omliggende grasvelden en de vijvers op zich. 

In het park wordt bij het beheer nog steeds gebruik gemaakt van pesticiden. 

Er treedt in het park geluidshinder op door de drukke verkeersassen rondom het park en 
overvliegende vliegtuigen. Ook tijdens evenementen in het park kan er verstoring optreden voor 
fauna t.g.v. geluidsoverlast. 

4.10 Opbrengsten en diensten 

Waardevol 

/ 

Potenties 

Organisatie van houtverkoop binnen het kader van een goedgekeurd bosbeheerplan, kan inkomsten 
opleveren. 

Knelpunten 

Er worden geen inkomsten gegenereerd door jachtovereenkomsten of jachtpachten. 

4.11 Groenstructuur en omgeving 

Waardevol 

Het Park van Tervuren is een knooppunt van groene verbindingen in de omgeving (Zoniënwoud, 12-
apostelenbos, Berg van Termunt, Voervallei, Dijlevallei). 

De Tervurenlaan is een monumentaal gegeven in de directe omgeving van het park. 

Het park sluit in het zuiden met de Warande aan bij het Zoniënwoud, waardoor het deel uitmaakt 
van een groter geheel. 

Potenties 

Door de Tervurenlaan als hoofdbenadering van de site vast te leggen (cfr. Masterplan KMMA), kan 
de Leuvensesteenweg worden ontlast. 

Knelpunten 

Het park van Tervuren ligt vanwege de N3 (Leuvensesteenweg) volledig geïsoleerd van de Berg van 
Termunt. 
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5 Beheerdoelstellingen en streefbeelden 

De algemene doelstelling bij het beheer is de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke en 
natuurwaarden te behouden, de potentiële cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden 
tot uiting laten komen voor het volledige historische Park van Tervuren. Rekening houdend met de 
zeer belangrijke recreatieve betekenis van het Park van Tervuren zullen een aantal randvoorwaarden 
met betrekking tot landschap, cultuurhistoriek en ecologie en bosbouw bepaald worden. 

 

Er wordt naar gestreefd om de onderstaande visie-elementen en beheerdoelstellingen evenwaardig 
te benaderen. 

5.1 Beheerdoelstellingen 

5.1.1 Doelstellingen van het groenobject als geheel 

1. Het park is gericht op esthetische landschapservaring, wandel-, fiets- en ruiterrecreatie. 

2. Het resultaat van de historische evolutie van het Park van Tervuren vormt de eigenheid, het 
karakter en de meerwaarde ten opzichte van andere parken en gebieden in de ruime omgeving, 
en bij uitbreiding in het hele land. Het beheer van de aanwezige en potentiële natuurwaarden 
(denk maar aan de mycologische waarde) en recreatieve waarden zal zo uitgewerkt worden dat 
het samengaat met het beheer van de (cultuur)historische waarden. 

3. De Franse tuin is uniek in België en toonaangevend op Europese schaal. Het beheer zal gericht 
zijn op behoud en opwaardering van deze tuin. 

4. Het park herbergt grote mycologische waarden langsheen de badvijver, onder de dreven en op 
de grasvelden. Het kwetsbare milieu waarin deze mycoflora zich bevindt moet bewaard blijven. 

5.1.2 Beleidsdoelstellingen 

5. Bezoekers aan het park worden kwaliteitsvol onthaald. De verschillende bezoekersstromen 
worden gekanaliseerd. Hiertoe wordt infrastructuur gebundeld. 

6. Alle activiteiten, inclusief evenementen, en waarden in het park worden optimaal op elkaar 
afgestemd. 

7. Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika vervult een belangrijke educatieve, recreatieve en 
wetenschappelijke functie in het park. Deze functie refereert aan de wereldexpo en dient 
maximaal behouden te blijven. Hiertoe is het noodzakelijk dat het masterplan gerealiseerd 
wordt. De realisatie van het Masterplan voor het museum mag de beleving van de Franse tuin 
en het park als geheel echter niet negatief beïnvloeden. 

8. De verbinding tussen de halve maan ten noorden van de Leuvensesteenweg en het grootste 
deel ten zuiden van deze steenweg moet verkeersveiliger gemaakt worden voor voetgangers. 

9. Problemen in het park worden tijdig gedetecteerd en komen bij de juiste persoon terecht. 

 

5.1.3 Thematische doelstellingen 

5.1.3.1 Mensgerichte doelstellingen 

Cultuurhistoriek 

10. Het beheer is erop gericht het huidige uitzicht van het park, dat het resultaat is van wijzigingen 
in de parkopbouw en eigendomstructuur gedurende verschillende eeuwen, te behouden en 
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waar nodig te verbeteren het geheel en de elementen afzonderlijk zich in een voldoende 
kwalitatieve staat bevinden.  

11. De Franse tuin met zijn kenmerkende, structurerende elementen (paden, snoeivormen, 
sierbomen, bloembedden, grasveldjes, trappen en beelden) moet behouden blijven en 
opgewaardeerd worden opdat hij opnieuw aansluiting vindt bij gelijkaardige Europese 
toplocaties. Het onderhoud van snoeivormen verdient hierbij bijzondere aandacht daar zij in 
belangrijke mate beeldbepalend zijn. 

12. De structuur van het kwadrantenbos rondom het Koloniënpaleis wordt benadrukt door de 
padenstructuur. 

13. De archeologische site herinnert aan de vroegste parkaanleg en dient aldus maximaal behouden 
te blijven. Betreding van de site door bezoekers is mogelijk mits conservatie van het geheel kan 
gegarandeerd worden. 

14. De Tervurenlaan en het Koloniënpaleis worden vormen net als aan het einde van de 19
de

 eeuw, 
de toegangspoort tot het park. 

Beleving  

15. De belangrijkste zichtassen in het park zijn de as Koloniënpaleis – Franse tuin, historisch centrum 
Tervuren – Panquinkazerne - archeologische site – kanaalvijvers, museum – spiegelvijver, 
Koloniënpaleis – kasteelvijver. Deze assen worden maximaal behouden. De as vanaf 
archeologische site naar het centrum van Tervuren wordt opnieuw beleefbaar gemaakt. 

16. De rijke geschiedenis van het park wordt kenbaar gemaakt bij de bezoekers door het voorzien 
van een permanente vorm van informatieverstrekking. Gezien de beeldverstoring en korte 
levensduur van bepaald informatie, worden geen permanente informatieborden voorzien. Wel 
kan onder verschillende, niet-permanente en regelmatig wisselende vormen de bezoeker in 
aanraking komen met verschillende facetten van de ontstaansgeschiedenis.  

17. Ten behoeve van de belevingswaarde in het park worden auto’s zoveel als mogelijk geweerd. Dit 
houdt in dat autoverkeer in het park en parkeerbeleid in en rond het park herbekeken worden.  

18. Dreefbomen in het park zijn duidelijk onderscheidbaar van de aanliggende terreinen (bos, gras). 

Gebruik 

19. De organisatie van evenementen vindt plaats op het grasveld ten zuiden van het koloniënpaleis 
en de grasvelden langsheen de vijvers met respect voor de waardevolle mycoflora onder de 
dreef. In de overige parkdelen wordt de recreatiedruk laag gehouden. 

20. Het grasveld ten zuiden van het Koloniënpaleis en de grasvelden langsheen de Kanaalvijver zijn 
een sociale ontmoetingsplek. Hier hebben verschillende vormen van sociale recreatie 
(speelweide, openlucht beleving van sporten als yoga, capoeira, picknick) hun plaats. Een niet-
permanente inrichting (bv picknickbank) is mogelijk. 

21. De bebording van het park heeft een homogeen uitzicht.  

22. De bestaande hiërarchie van de paden wordt duidelijk gemaakt in de verharding.  

23. Het park vormt een veilige fietsverbinding tussen Tervuren-centrum, Vossem en Duisburg.  

24. De fysieke veiligheid van parkbezoekers moet zo goed mogelijk gewaarborgd zijn in 
parkonderhoud en infrastructuur.  

5.1.3.2 Natuurgerichte doelstellingen 

25. Het Engels park en de Franse tuin herbergen een uitgebreide collectie parkbomen en –heesters. 
Beheer in functie van behoud en ontwikkeling is gewenst.  
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26. Op volgende locaties wordt ingezet op ontwikkeling en behoud van ecologisch waardevolle 
zones: de vijver (V_30_5) in het bos aan de Leuvensepoort, de grasvelden rondom de vijvers, de 
bosbestanden tussen de vijvers en de Franse tuin.  

27. Er worden maatregelen genomen ter bevordering van het visbestand (minder herbivore vissen) 
en de watervegetatie (hoger zuurstofniveau). Dit zal leiden tot helderder water.  Het Rietvoorn-
snoek viswatertype passend bij een rijke onderwatervegetatie kan zich daardoor ontwikkelen. 
Gevolg: het aandeel karpers zal afnemen, vissen in clubverband zal niet meer mogelijk zijn. 

28. Het beheer dient aangepast te zijn aan het behoud van de specifieke milieus (vochtige oevers, 
zones waar kwel uittreedt, schrale milieus, oude bomen) waar hotspots van fungi voorkomen.  

29. Niet-inheemse en niet-autochtone soorten maken een meerwaarde van het park uit. Bestrijding 
moet steeds te verantwoorden zijn in functie van behoud van de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden van het park. 

5.1.3.3 Milieugerichte doelstellingen 

30. In het park wordt gebruik gemaakt van duurzaam energie- en materiaalgebruik waarbij vb. 
gedacht wordt aan FSC-gecertificeerd hout 

31. Geen gebruik van pesticiden of kunstmest in het park. 

32. Verlichting in het park wordt tot een minimum beperkt. Waar er toch voor verlichting gekozen 
wordt ter verbetering van de fysieke veiligheid, wordt gekozen voor verlichting die haar 
omgeving zo min mogelijk schaadt (verspreiding van licht in de omgeving). 

33. Bij evenementen in het park, zoals de Gordel voor scholen, loopwedstrijden e.d. wordt licht- en 
geluidsoverlast zo veel als mogelijk beperkt.  

5.1.3.4 Statutaire doelstellingen 

34. Het park dient haar openbare functie te behouden. 

35. Het park is op het gewestplan ingekleurd als parkgebied en gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. De gewestplanbestemmingen van het park, zoals 
te zien op kaart 6, zijn gewijzigd door het gewestelijk RUP ‘Afbakening Vlaams Strategisch gebied 
rond Brussel (VSGB) en aanpalende openruimte gebieden’. Het park is daarin bestemd als 
parkgebied, met ten westen van het plangebied woongebied met overdruk militaire 
voorzieningen voor de Panquinkazerne. Deze bestemmingen dienen behouden te blijven. 

36. Een toegankelijkheidsreglement bepaalt de toegankelijkheid in het park. 

5.1.4 Bewaken van de harmonie 

Een harmonische integratie van de diverse vermelde potentiële initiatieven in kader van de 
hierboven vermelde doelstellingen is bijzonder belangrijk. De juiste maatregelen dienen op de juiste 
plaats genomen te worden. Gerichte recreatie op relatief weinig kwetsbare delen en vrijwaring van 
andere delen is een must. Door de hierboven weergegeven doelstellingen systematisch toe te 
passen wordt de multifunctionaliteit van het park versterkt. 

5.1.5 Beheerdoelstellingen voor de bosbestanden 

5.1.5.1 Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie 

37. De bosbestanden kennen een dunningsachterstand van vele jaren.  Er wordt gestreefd naar een 
duurzame houtproductie in evenwicht met de draagkracht van het bos. De houtproductie is 
afkomstig van dunningen en eindkappen.  

5.1.5.2 Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie 

38. Het aandeel dood hout (staand en liggend) zal de komende decennia toenemen en minstens 4% 
van de staande voorraad innemen. 
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39. Op aanraden van een mycologisch expert (mondelinge toelichting) wordt geopteerd om de 
verlandde vijver in bosbestand IV te laten evolueren naar een beschaduwde poel in functie van 
fungi.  

40. Er wordt gestreefd naar bosbestanden met een gevarieerde structuur zowel qua leeftijd als qua 
samenstelling. Deze variatie in soortensamenstelling zal hoofdzakelijk gerealiseerd worden in de 
bestanden 1, 2 en IV. Bestanden I, II en III  bestaand hoofdzakelijk uit Beuk..De gevarieerde 
leeftijdstructuur moet toelaten dat bij sterfte van een oud individu een andere de plaats kan 
innemen. Hierdoor zullen er geen open plekken ontstaan wat wenselijk is vanuit historisch en 
landschappelijk oogpunt. 

41. Bij de dunning worden de inheemse loofboomsoorten selectief bevoordeeld ten opzichte van 
Amerikaanse eik en de (mogelijke probleemsoort de) Gewone esdoorn. 

5.1.5.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. de sociale en educatieve functie 

42. Er wordt ingezet op verschillende vormen van recreatie in de bosgebieden: wandelen, fietsen, 
mountainbiken, ruiteren, spelen in een speelzone.  

5.1.5.4 Beheerdoelstellingen i.v.m. de milieubeschermende functie 

43. Behoud van de bosbestanden in functie van tegengaan bodemerosie.  

5.1.5.5 Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie 

44. Recreatie in bosbeleving kreeg de voorbije jaren nadrukkelijk aandacht. Onderzoek naar deze 
recreatie werd echter relatief weinig verricht. Daarom wordt onderzoek met een socio-culturele 
benadering bevorderd.  

45. In het Park van Tervuren gebeuren regelmatig inventarisaties, onder meer door de 
personeelsleden van het KMMA. Deze inventarisaties worden aangemoedigd. Een systematische 
uitwisseling en bundeling van de gegevens is wenselijk.  

5.2 Streefbeelden 

In het bosbeheerplan voor het Zoniënwoud worden zeven streefbeelden of eindbeelden bepaald. 
Ook voor de bosbestanden in eigendom van het ANB binnen het Park van Tervuren zijn zulke 
streefbeelden bepaald.  

De streefbeelden kunnen gekoppeld worden aan verschillende beheerdoelstellingen.  

Ecologisch interessante zones krijgen een aangepast beheer in het Zoniënwoud om de 
habitatkwaliteit nog verder te doen toenemen. Hiertoe werden een netwerk van oud bos (>180 jaar) 
en stapstenen afgebakend. Binnen dit netwerk werden beheertypen 1 en 2 afgebakend.  

Het behoud van monumentale bomen (>300 cm) is ook buiten het netwerk oud bos een zeer 
belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking van de streefbeelden en beheertypen 3 tot 7. Deze 
bomen worden ‘habitatbomen’ genoemd. Ze kunnen alleen of in groepjes van een paar tot 10-20 
bomen, verspreid over heel het bos voorkomen. Ze zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het 
boscomplex een functioneel geheel blijft vormen voor allerlei organismen die aan deze elementen 
gebonden zijn. Habitatbomen maken integraal deel uit van het bosbestand en worden bewust 
gespaard bij dunningen en eindkappen. 

In de navolgende paragrafen worden de streefbeelden per beheertype kort besproken. Types 1, 2, 3, 
6 en 7 komen voor in het Park van Tervuren. Voor een uitgebreide beschrijving en link met de 
bostypologie verwijzen we naar het beheerplan van het Zoniënwoud. 

Specifiek voor de bosbestanden in eigendom van de Regie der Gebouwen wordt een achtste 
beheertype voorzien. 
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5.2.1 Beheertype 1: Set-aside 

Definitie: Grote kernzones met veel oude en monumentale Beuken of oude eiken waar de oude 
bomen zolang mogelijk behouden blijven en spontaan evolueren naar zones met veel dood hout.  

De meest oostelijke punt van het Park van Tervuren is aangeduid als ‘set-aside’. Het gaat binnen het 
park om 5 hectare. 

5.2.2 Beheertype 2: Verouderingseilanden 

Definitie: zones (minimaal 1-5 ha groot) met veel oude bomen en/of dood hout waar het 
verouderingsaspect niet aangetast wordt. 

Het behoud van het verouderingsaspect is een zeer belangrijk streefdoel. De oude bomen zullen op 
termijn in een aftakelingsfase komen en spontaan evolueren naar dood hout. Er wordt verwacht dat 
in deze zones een groot aandeel dood hout zal bijkomen, zowel staand als liggend.  

In het Park van Tervuren betreft het compacte zones, verspreid in het westelijk deel van het park, die 
samen net geen 1,76 ha groot zijn. 

5.2.3 Beheertype 3: Valleibosbeheer en eikenmengbos (habitattype 91E0 en 9160) 

Definitie: een eikenmengbos en in de valleien essen-elzenbos met een uitstekende habitatstructuur 
(alle vegetatielagen zijn abundant aanwezig, ongelijkjarig en gemengd) en een zeer soortenrijke 
voorjaarsflora (vooral Bosanemoon). 

Zowel bij dunning als bij eindkap blijven voldoende habitatbomen en boomgroepen behouden. In dit 
type wordt gestreefd naar de productie van dik kwaliteitshout (vooral Beuk en Zomereik). Verzuring 
wordt tegengegaan. 

Binnen de eigendommen van ANB in het Park van Tervuren gaat het om 27,4 ha. Ook in de omgeving 
van de naar poel te evolueren vijver in bestand IV wordt er naar dit type gestreefd. 

5.2.4 Beheertype 6: Beukenbos in omvorming naar gemengde bestanden 

Definitie: een gevarieerd bos in soortensamenstelling met een uitstekende habitatstructuur (alle 
vegetatielagen zijn abundant aanwezig, ongelijkjarige en gemende bestanden) met horizontale 
diversiteit. 

In de gekozen bestanden wordt het aandeel van Beuk sterk afgebouwd ten voordele van inheemse 
lichtboomsoorten. 

Binnen de eigendommen van ANB in het Park van Tervuren, neemt beheertype 6 het overgrote deel 
van de totale oppervlakte in. Het gaat om 205,2 ha.  

Ook in de eigendommen van de Regie der Gebouwen wordt gestreefd naar dit type in bestanden 1, 
2, het westelijke deel van bestand I en bestand IV. In de bestanden 1 en 2 is dit beheertype al min of 
meer gerealiseerd. Beuk vormt hier niet het hoofdaandeel van het bomenbestand. In de bestanden I 
en IV zien we wel nog een groot aandeel Beuk. Echter in functie van Gele anemoon wordt dit 
beheertype ook nagestreefd in bestand I. In bestand IV wordt gestreefd naar een gradiënt tussen 
beheertype 6 in het westen en beheertype 3 in het zuidoosten rondom de poel. 

5.2.5 Beheertype 8: Beukenpark 

Definitie: ongelijkjarige Beukenbestanden met weinig tot geen struiklaag en rijke voorjaarsflora 

De struiklaag heeft een maximale dekkingsgraad van 10 tot 20%, belangrijk is dat zicht doorheen het 
bosbestand behouden blijft. 

Het is niet gewenst om op lange termijn de dominantie van Beuk te doorbreken, toch is er ook 
ruimte voor andere soorten in de boomlaag. Mogelijkheden zijn Haagbeuk, Zomereik, Esdoorn. De 
nadruk ligt op natuurlijke verjonging van Beuk. 
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Lokaal kunnen ingrepen ten behoeve van specifieke flora uitgevoerd worden. We denken 
bijvoorbeeld aan verhogen van de lichtinval ten behoeve van Dalkruid. 

Beukenbossen zijn beeldbepalend voor het Park van Tervuren. Vanuit cultuurhistorisch en 
landschappelijk oogpunt wordt er dan ook voor gekozen om te streven naar dit beheertype in het 
centrale deel van de bosbestanden ten zuiden van de Franse tuin. Het gaat om het oostelijke deel 
van bestand I, bestand II en bestand III. 
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6 Beheermaatregelen 

In dit hoofdstuk worden de inrichtingswerken, omvormingsmaatregelen alsook de reguliere 
beheermaatregelen beschreven. Bij het formuleren van de beheerrichtlijnen is uitgegaan van de 
structuur uit het Vademecum Beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer. 

Na een eerste deel met algemene, niet aan terreineenheden gekoppelde maatregelen, worden de 
inrichtingswerken beschreven en toegelicht, vervolgens de omvormingsmaatregelen en tot slot de 
reguliere beheermaatregelen. Om af te sluiten worden deze maatregelen in een tabel weergegeven 
waarin de werken, de timing en de frequentie (en de kostprijs) opgenomen worden voor de volle 
duur van het beheerplan. Aan deze tabel wordt een raming gekoppeld met daarin de kostprijs van de 
voorgestelde maatregelen. 

De bijhorende nummering (x) is de verwijzing naar de eerder aangehaalde doelstellingen. 

6.1 Algemeen 

6.1.1 Beheermaatregelen/richtlijnen m.b.t. beleid 

46. Het Park van Tervuren moet parkbezoekers vanuit Brussel en het oosten van Vlaams-Brabant 
aantrekken evenals deelnemers aan grotere evenementen, zoals de Gordel voor scholen uit heel 
Vlaanderen en mensen uit heel Europa met interesse in historische tuinen en parken. 

47. In functie van het beheer van het volledige historische Park van Tervuren wensen de eigenaars 
Regie der Gebouwen en Agentschap voor Natuur en Bos intensief samen te werken en dit in 
nauw overleg met de gemeente Tervuren. Dit kan een middel vormen om doelstellingen te 
bereiken, waarbij er bekeken wordt waar ieders sterkte zit om de samenwerking te 
optimaliseren. Door de Regie der Gebouwen wordt initiatief genomen voor het oprichten van 
een digitaal platform voor de aanvraag van activiteiten en de registratie van klachten. Daartoe 
zal een samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden met de verschillende partners (o.a. 
Agentschap voor Natuur en Bos, Gemeente Tervuren, KMMA, Onroerend Erfgoed). (6, 9) 

48. Om de de draagkracht van het park niet te overschrijden, worden risicovolle activiteiten slechts 
beperkt toegestaan. Risicovolle activiteiten die het volledige park innemen, kunnen niet omdat 
de beleving van het park door andere parkbezoekers dan volledig wordt teniet gedaan. 
Risicovolle activiteiten die slechts (een) bepaalde deelzone(s) van het park innemen, kunnen tien 
maal per jaar georganiseerd worden. Slechts twee van deze activiteiten kunnen gespreid over 
meer dan één dag plaatsvinden. Deze acitiviteiten dienen telkens te eindigen om 22u. Eén 
activiteit mag niet langer dan 3 opeenvolgende dagen duren. 

Onder risicovolle activiteiten wordt hier verstaan: 

‘Activiteiten waarbij men als voetganger de wegen wil verlaten.  

Activiteiten op de toegankelijke wegen of in de toegankelijke zones met een deelnemersaantal 
vanaf  

 100 mountainbikers, cyclocrossers of veldrijders 

 25 ruiters 

 10 menners of mushers.  

De aantallen zijn inclusief de te verwachten toeschouwers. ‘ 

De aanvraag voor deze risicovolle activiteiten moet minstens zes weken vooraf ingediend 
worden via het op te richten digitaal platform of via de gemeente Tervuren.  

Ook voor activiteiten die niet onder de noemer van risicovolle activiteit vallen, maar toch 
afwijken van de toegankelijkheid volgens de toegankelijkheidsregeling moet toestemming 
gevraagd worden aan de beheerder. Ook dit dient minstens zes weken voorafgaand aan de 
activiteit te gebeuren.  
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Het organiseren van grote evenementen die het normale gebruik van het park overstijgen is 
altijd toelatingsplichtig bij Onroerend Erfgoed omdat het park beschermd is als cultuurhistorisch 
landschap. 

Activiteiten die volgens de toegankelijkheidsregeling toegelaten zijn maar waarbij mogelijks een 
conflict kan optreden met andere parkgebruikers (grotere groepen lopers op paden die ook 
door ruiters gebruikt worden bijvoorbeeld) worden best gemeld aan de beheerder. Op die 
manier kan ingespeeld worden op mogelijke conflictsituaties en kunnen routes eventueel 
gewijzigd worden.  

Verder gelden bijkomende beperkingen voor mogelijke activiteiten: 

 Het plaatsen van constructies (tenten, infostanden, geluidsinstallatie,…) in de Franse 
tuin is te allen tijde verboden.  

 In de zone tussen het onthaalpaviljoen van het KMMA en het museum zelf, kunnen 
enkel activiteiten plaatsvinden die gelinkt zijn aan het KMMA. 

 Er mogen geen wegen of paden afgesloten worden tijdens de activiteit. 

 Het gebruik van geluidsversterking wordt zoveel mogelijk beperkt. Wanneer toch 
geluidsversterking gebruikt wordt, gelden volgende principes: Alle geluidsversterking 
met een maximaal geluidsniveau van <=95dB(A) dient aangevraagd te worden aan het 
schepencollege van Tervuren. Geluidsniveau’s >=95dB(A) zijn verboden in het park. 

 Er mogen geen wegwijzers of andere elementen vastgemaakt worden aan 
parkinfrastructuur of parkbomen. Bij de organisatie van teambuildings mag geen 
bijkomende infrastructuur opgericht worden. Er dient gebruik gemaakt te worden van 
de aanwezige infrastructuur. 

 Organisatoren sluiten verplicht een verzekering af voor burgerlijke aansprakelijkheid en 
zorgen voor EHBO. 

Er wordt voorrang gegeven aan activiteiten die: 

 Een minimale impact hebben op natuurwaarden, het historisch karakter en de 
parkinfrastructuur 

 Duurzaam zijn 

 Het karakter van het park ondersteunen 

 Publiek toegankelijk zijn 

 

In functie van het opvolgen van de aanvragen voor evenementen, vindt twee maal per jaar een 
overleg plaats tussen de Regie der Gebouwen en de verschillende parnters o.a. de gemeente 
Tervuren, het Agentschap voor Natuur en Bos, KMMA en Onroerend Erfgoed. Elke 5 jaar wordt 
het kader voor grote evenementen tijdens dit overleg herbekeken en aangepast indien nodig. 

 

49. Het park kan decor vormen voor opnamen (film, fotoshoot, reclamespot, videoclip). Elke 
opname dient aangevraagd te worden via het filmloket van Inverde (voor het zuidelijk deel van 
het park) of via de Regie der Gebouwen (voor het noordelijk deel van het park). Elke aanvraag 
wordt individueel behandeld. Algemeen gelden volgende principes: 

 Opnamen die afbreuk doen aan het historisch karakter en de eigenheid van het park 
worden niet toegestaan. 

 Wanneer het patrimonium van het park duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht, 
dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de aanvraag. 

 Er wordt voorrang gegeven aan opnames die een maatschappelijke bijdrage leveren. 
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 Voor elke goedgekeurde aanvraag wordt een contract opgemaakt waarin afspraken 
vastgelegd worden (ivm bv gebruik van generatoren, verbod op betreding van 
broedzones ed). 

50. De bestaande horecagelegenheid (museum, onthaalpaviljoen, Spaans huis, Bootjeshuis) in het 
park blijft behouden, uitbreiding is niet wenselijk. Voor Onroerend Erfgoed is behoud van de 
bestaande horeca echter niet noodzakelijk. 

51. Alle vijvers in het park zijn openbaar viswater. Hengelen kan alleen op de aangeduide plaatsen. 

52. In functie van het herstel van de zuidelijke zichtas over de vijvers naar Tervuren-centrum wenst 
de beheerder overleg op te starten met de gemeente Tervuren en de huidige eigenaar van de 
Panquinkazerne, zijnde het ministerie van Defensie. (15) 

53. De toegankelijkheid van het park wordt vastgelegd in een reglement. (36) Het parkreglement is 
het actueel geldende reglement (zie bijlage 2). Op dit bestaande reglement worden enkele 
aanvullingen gedaan om de leefbaarheid binnen het park te verhogen: 

 Aanvulling op artikel 4 – gebruik van vuurwerk in het park kan enkel bij uitzonderlijke 
evenementen die gelinkt zijn aan het park 

 Aanvulling op artikel 4 – het gebruik van open vuur (vuurkorf, fakkel, bbq) is verboden. 
Bbq kan wel op een stenen ondergrond binnen het domein van een concessie. 

 In de bosbestanden (uitgezonderd de speelzone in V_4_25) is betreding buiten de 
paden verboden. (zie 14) 

Het parkreglement wordt kenbaar gemaakt aan de parkbezoekers via infoborden die aan de 
toegangen geplaatst worden (zie kaart 40). 

54. Naar recreatie wordt er in de bosgebieden ingezet op allerlei vormen van vrijetijdsbesteding 
zoals wandelen, fietsen, mountainbiken, ruiteren en spelen in een speelzone. (42) 

55. In functie van een milieuvriendelijk beleid wordt er in het park voor het onderhoud geen 
pesticiden of kunstmest gebruikt en wordt er geopteerd om gebruik te maken van duurzame 
materialen zoals FSC-gecertificeerd hout. (30-31) 

56. Hoewel de parkwachter geen bevoegdheid heeft in kader van de veiligheid, kan zijn 
aanwezigheid er echter wel voor zorgen dat de bezoeker een hoger veiligheidsgevoel ervaart en 
kunnen potentiële problemen (bv sluikstorten of vandalisme) snel gedetecteerd worden. In het 
hoogseizoen (15 april – 15 oktober) is de parkwachter dagelijks in het park aanwezig van 9u tot 
17u. In de zomermaanden wordt er ook ’s avonds voor permanentie gezorgd tot 22u. 

6.1.2 Beheermaatregelen/richtlijnen m.b.t. recreatieve infrastructuur en ontsluiting 

57. Het parkeerbeleid in en rond het park wordt herbekeken, waarbij de beheerders van het park 
wensen betrokken te worden bij de opmaak ervan. (17) 

 Parkeren en rijden in de Keizerinnedreef is niet langer mogelijk. Het Masterplan KMMA 
voorziet in de bundeling van het parkeren waarbij de parkings ten oosten en westen 
van het museumgebouw en ten westen van het Koloniënpaleis verdwijnen, zodat de 
oorspronkelijke benadering via de Tervurenlaan en het Koloniënpaleis een 
opwaardering krijgt. In de tweede fase van het masterplan wordt er een ondergrondse 
parking gerealiseerd ter hoogte van het Koloniënpaleis (zie onderstaande figuur). Ook 
uit de parkeerstudie uit 2015 komt de aanleg van een ondergrondse parking ter hoogte 
van het Koloniënpaleis. De inrit voor deze parking zal via het park verlopen (zie Figuur 
89). 

 Bezoekers met de wagen kunnen eveneens parkeren aan de tramterminus. Via een 
veilige oversteekplaats voor voetgangers bereiken ze het park ter hoogte van het 
drevenpark. Het pad doorheen het drevenpark dat de verbinding met het 
onthaalpaviljoen van het museum verzekert, wordt verbreed om de grotere toestroom 
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van bezoekers mogelijk te maken. Voldoende aandacht gaat hier ook naar integrale 
toegankelijkheid van het pad. 

 

Figuur 89: Realisatie Masterplan KMMA in fasen54 (aanduiding inrit parking in oranje) 

58. Er wordt getracht een veilige fietsverbinding te bekomen: (zie kaart 40) (23) 

 Vanaf het noorden brengt een veilige oversteekplaats op de Leuvensesteenweg de 
fietsers tot in het park. De fietsverbinding brengt hen via het nieuw onthaalpaviljoen 
van het museum ten noorden van het Koloniënpaleis doorheen het drevenpark tot aan 
de Kastanjelaan. (8) 

 Vanaf het oosten vormt de Keizerinnedreef de ideale fietsverbinding. 

 Vanaf het zuiden loopt de fietsverbinding langsheen een verharde weg doorheen het 
zuidelijk parkdeel (L_48_14) tot aan het Spaans huis, tussen Gordaalvijver en 
Vossemvijver tot op de Keizerinnedreef. 

59. De rechtlijnige padenstructuur in de bosbestanden tussen de Franse tuin en de vijvers blijft 
behouden en alle paden zijn toegankelijk voor wandelaars. De padenstructuur van het 
kwadrantenbos rondom het Koloniënpaleis blijft behouden zodat de structuur van het bos 
benadrukt blijft. (12) 

60. Enkel de hoofdpaden (L_49_4 en L_49_5) zijn vrij toegankelijk voor ruiters en fietsers. (17) 

61. Doorheen het park wordt er gestreefd naar een uniform geheel van paden en wegen. Dit 
resulteert in drie verschillende soorten typeverhardingen, namelijk; 

 Asfaltverharding 

Enkel de wegen ten zuiden van de bosbestanden, rondom de vijvers en grasvelden (L_48_x) 
en de toegangsweg tot het Koloniënpaleis vanuit de Tervurenlaan zijn uitgevoerd in een 
volwaardige, gesloten verharding. Aangezien de Keizerinnedreef deel uitmaakt van het 
fietsknooppuntennetwerk en het recreatief netwerk Zoniën is het de bedoeling om deze in 
de toekomst te optimaliseren (zie punt 26) 

 Dolomietverharding 

De halfopen verharde wegen en paden (L_53_x) zijn allemaal uitgevoerd in een 
dolomietverharding. Daar deze in combinatie met het grote hoogteverschil van het park 

                                                                 

54
 KMMA Tervuren, ‘Moderniseren, restaureren en aanpassen aan de 21

ste
 eeuw van de infrastructuur en zijn 

omgeving’, 30.03.2010, fase voorontwerp: stand van zaken, p28 
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zeer gevoelig zijn aan uitspoeling, moeten deze paden waar nodig voorzien worden van 
dwarsgoten. 

 Onverharde paden 

De paden in de bosbestanden zijn niet uitgevoerd met een verharding en worden enkel 
onderhouden door de betreding van de bezoekers. 

62. Alle recreatieve infrastructuur is opgebouwd volgens een huisstijl van het park die voortbouwt 
op de huisstijl van het Zoniënwoud. Op vlak van zitbanken en paden zullen beide huisstijlen 
verschillen; in bosgebied zullen deze infrastructuren robuuster zijn, in het Park van Tervuren 
blijven de bestaande historische zitbanken behouden, het uitzicht van de zitbanken over het 
hele park moet behouden blijven. (20-21-24) 

63. De bezoekers van het park worden attent gemaakt op de rijke geschiedenis aan de hand van 
verschillende, niet-permanente en regelmatig wisselende vormen van informatieverstrekking, 
waardoor de bezoeker in aanraking komen met de verschillende facetten van de 
ontstaansgeschiedenis. (16) 

64. Verlichting langs de hoofdpaden in het pad ter bevordering van de fysieke veiligheid van 
bezoekers kan, maar is optimaal afgesteld om een minimale verstoring aan de aanliggende 
bospercelen te veroorzaken. De groene routes op kaart 40 – Toegankelijkheid worden voorzien 
van verlichting. De verlichting in het park wordt gedoofd een half uur na sluitingsuur van het 
museum. De verlichting in de Keizerinnendreef is in de winter (van oktober tot maart) aan 
tussen 6u30 en 9u en tussen 17u en 20u en stopt aan Vossemvijver. Hier wordt gekozen voor 
lage armaturen (0.5m) en LED-verlichting. LED-verlichting is energiezuiniger, lampen op geringe 
hoogte bundelen het licht opdat verstrooiing beperkt is. De vormgeving van de verlichting staat 
in relatie tot de huisstijl. Bij evenementen wordt de lichtoverlast zoveel mogelijk beperkt. Voor 
meer informatie omtrent verlichten verwijzen naar de website: 
http://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-lichthinder/over-lichthinder/principes. Er werd 
geen onderzoek gevoerd naar voorkomende vleermuizen in het park. Gezien de hoge 
habitatdiversiteit met afwisseling van bos, open stukken en open waterpartijen en de 
aanwezigheid van grote oude bomen (en dus ook holtes) kan verwacht worden dat het park zeer 
waardevol is naar vleermuizen toe. Daarom kan geopteerd worden om te werken met 
vleermuisvriendelijk licht zoals bv. amberkleurig licht langs de dreven. ((24-32-33) 

  

Figuur 90: Principe van goed verlichten Figuur 91: Principe van de neerwaartse 
lichtstroom 

 

65. Het gebruik van bootjes op de Kasteelvijver is mogelijk eens de vijveroevers hersteld zijn op 
voorwaarde dat deze bootjes een sober uitzicht hebben passende bij het historisch kader van 
het park en dat het voor de inzittenden onmogelijk wordt gemaakt om de archeologische site te 
betreden vanaf het water. Vissen zal op deze vijver dan niet meer mogelijk zijn.  

http://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-lichthinder/over-lichthinder/principes
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6.1.3 Beheermaatregelen/richtlijnen m.b.t. landschap en natuur 

Water gerelateerde maatregelen 

66. De waterkwaliteit in de vijvers wordt opgevolgd opdat tijdig maatregelen kunnen getroffen 
worden. De beheerder neemt contact op met de VMM. De collector voor regenwater ter hoogte 
van de Keizerinnedreef wordt beheerd door Aquafin, de VMM en de gemeente Tervuren. 

67. Er worden maatregelen genomen ter bevordering van het visbestand (met minder herbivore 
vissen) en de watervegetatie (met een hoger zuurstofniveau), wat zal leiden tot helderder 
water. Voor Vossemvijver, de Kanaalvijver en de Gordaalvijver wordt er gestreefd naar een 
snoek-blankvoorn viswatertype met een bijsturing van het visstandbeheer op basis van een 5-
jaarlijkse afvissingscyclus. Het afvissen is voornamelijk gericht op het afvissen van de 
wateromwoelende brasems. 

Voor de vijvers binnen het park van Tervuren geldt er omwille van de verbinding met de Voer de 
wet op de riviervisserij. Dit wil zeggen dat er enkel uitzettingen mogen gebeuren in functie van 
een door de minister goedgekeurd herbepotingsplan. Op dit moment is er geen goedgekeurd 
herbepotingsplan en zijn uitzettingen dus verboden. 

Het is vanwege kosten-baten niet noodzakelijk om een vrije stroomopwaartse vismigratie te 
realiseren tussen de Voer, de vijvers van het park en de Vossemvijver vermits de typische 
beekvissen die (potentieel) in de Voer zouden kunnen voorkomen een reofiel habitat of 
stromend water nodig hebben (zie onderstaande Tabel 28). Wel is het belangrijk dat er een 
uittrek van schieraal kan gebeuren vanuit de vijvers, wat wil zeggen dat er voldoende grote 
openingen voorzien moeten worden aan de afwateringsconstructie zodat volwassen paling kan 
uittrekken en via de Voer stroomafwaarts kan wegzwemmen. 

De spiegelvijver wordt openbaar viswater.  

Tabel 28: Streefbeeld visgemeenschap Voer 

Algemeen Frequent Schaars Zeldzaam 

Riviergrondel Driedoornige stekelbaars Paling Kwabaal 

Bermpje Blankvoorn Winde Kopvoorn 

Baars Serpeling Tiendoornige stekelbaars Pos 

Rivierdonderpad Beekprik   

Fauna gerelateerde maatregelen 

68. De Nijl- en Canadaganzen op de vijvers worden afgevangen en verwijderd om overbemesting via 
de grote hoeveelheden uitwerpselen en betreding van grasvelden en vijvers te vermijden. Deze 
maatregel dient initieel intensief te gebeuren om daarna periodiek herhaald te worden. 

De bestrijding van de Canadese ganzen gebeurt het best in de zomer. In deze periode van het 
jaar ruien deze ganzen, waarbij ze hun slagpennen wisselen en ze minder goed kunnen vliegen. 
Ze komen dan tevens samen op grote waterplassen. Dit is het ideale moment om ze af te 
vangen. De eieren van de Canadese ganzen worden geschud of geprikt in het broedseizoen 
(maart - juni). 

Voor bestrijding van Nijlganzen wordt er liever gekozen om de eieren te schudden of te prikken 
dan de ganzen af te vangen. Nijlganzen kunnen het hele jaar door broeden, zowel op de grond 
als in boomholtes of gebouwen. Hiervoor wordt er dus best op regelmatige basis gecontroleerd 
op nesten met eieren van Nijlganzen. We stellen voor dit maandelijks te doen.

55
 

                                                                 

55
 http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/leefomgeving/proclam/documents/ 

ganzenwijzer%20brochure%20+%20formulieren.pdf 

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/leefomgeving/proclam/documents/%20ganzenwijzer%20brochure%20+%20formulieren.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/leefomgeving/proclam/documents/%20ganzenwijzer%20brochure%20+%20formulieren.pdf
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Het is belangrijk om de nesten niet te vernietigen, anders zal de gans een nieuw nest beginnen. 
Door het nest schijnbaar intact achter te laten, zal de gans blijven broeden op het nest. Ganzen 
broeden op de grond, vaak verscholen in het riet in nabijheid van water. Een ganzenei is vuilwit 
en ongeveer 7 cm lang. De Nijlgans vormt een uitzondering. Deze gansachtige eend heeft veel 
broedplaatsen en kan het hele jaar tot broeden komen. Nesten van Nijlganzen kunnen zowel op 
de grond als in boomholtes, gebouwen, tot zelfs in nestkasten van torenvalken terug gevonden 
worden. Hieronder volgt een verduidelijking van de 3 verschillende technieken: 

- Schudden Het ei wordt niet-levensvatbaar gemaakt doordat de dooier geklutst wordt. 
Schudt het ei gedurende een 10-tal seconden totdat het ei voelbaar geklutst 
is. Bij grote aantallen kan schudden belastend zijn en wordt prikken van 
eieren aangeraden. 

- Prikken Doorprik het ei oppervlakkig aan de bolle kant van het ei waar de luchtzak 
zich bevindt. Opgepast, prik niet te diep om te voorkomen dat het ei lekt, 
waardoor het nest nat wordt en de gans het nest verlaat om elders een 
nieuw nest te beginnen. 

- Onderdompelen in lichte olie 
Door eieren onder te dompelen in lichte olie (vaak maïsolie of lichte 
minerale olie) sluiten de poriën in de eieren af, waardoor het embryo in het 
ei afsterft. 

69. Ten behoeve van amfibieën (Bruine kikker, Gewone pad) en reptielen wordt de vijver in 
bosbestand IV omgevormd tot een schaduwrijke poel. (39) 

70. De Sedums op archeologische site zijn interessant voor bijen en hommels. Uit waarnemingen 
bleek dat deze site eveneens interessant is voor hagedissen. De ingrepen om van de 
archeologische site een toeristische meerwaarde voor het park te maken, dienen dus rekening 
te houden met de gevolgen voor deze diersoorten.  

71. Tussen de gemeente Tervuren en de Regie der Gebouwen dienen nog concrete afspraken 
gemaakt te worden wat betreft het beheer van de archeologische site. 

Flora gerelateerde maatregelen 

72. Ten behoeve van de mycoflora dient een afstand van 5 meter vanaf de dreven vrijgehouden te 
worden. Deze zone mag niet betreden worden en hierop mogen bij evenementen geen tenten 
gezet worden. Bij beheerwerken aan voor mycoflora waardevolle zones dient bijzondere 
aandacht te zijn voor het behoud van het milieu. (4-19-28) 

73. Naast wijdverspreide voorjaarsbloeiers als Gevlekte aronskelk, Bosanemoon en Speenkruid 
komt ook de Gele anemoon (bestand I) voor. Overmatige betreding in deze bestanden wordt 
vermeden. 

6.2 Inrichtingswerken 

Dit betreft werken waardoor de inrichting van het domein verandert. Het zijn éénmalige 
werkzaamheden, maar kunnen uiteraard gefaseerd worden uitgevoerd. 

6.2.1 Beheermaatregelen/richtlijnen m.b.t. recreatieve infrastructuur 

74. Ter uitvoering van het toegankelijkheidsreglement worden infoborden met het reglement en 
toegankelijkheidsborden geplaatst zoals weergegeven op kaart 40. 

75. De Keizerinnedreef (L_48_7) vormt door zijn veelvuldig gebruik (fietsknooppuntennetwerk en 
recreatief netwerk Zoniën) een belangrijk verbindingselement doorheen het park. De bestaande 
asfaltverharding staat echter in sterk contrast met het uitzicht van de andere paden in het park. 
Daar waar de paden veelal gevormd worden door dolomiet of aangestampte aarde, heeft de 
Keizerinnedreef een hard uitzicht. Om de dreef landschappelijk beter te integreren in het park 
wordt er geopteerd voor een gekleurd asfalt of gebroken zandsteen. Beide doen denken aan 
een dolomieten pad. De verkeersvertragende drempels (L_69) die aangebracht zijn op de 
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Keizerinnedreef hebben tevens hun functie verloren aangezien er geen voertuigen meer gebruik 
mogen maken van deze verbinding. 

Volgende maatregelen worden getroffen om de Keizerinnedreef te optimaliseren 

 De asfaltverharding van de Keizerinnedreef, inclusief de verkeersdrempels, wordt volledig 
opgebroken. De bestaande kasseien gootjes blijven echter behouden en vormen de rand 
van de weg. 

 De drempels (L_69) dienen verwijderd te worden. 

 De dreef wordt opnieuw aangelegd met centraal een verharding voor fietsers (okerkleurig 
asfalt of donkerbruine gebroken harde kalkzandsteen gebonden met hyperpuzzolaan) van 3 
meter breed en aan weerszijden van deze verharding een strook voor voetgangers. De 
voetgangersstroken worden aangelegd in dolomiet wanneer het fietspad in asfalt wordt 
aangelegd en in gebroken harde kalkzandsteen wanneer hetzelfde materiaal gebruikt wordt 
voor het fietspad. De voetgangerstroken zijn telkens 1,45 meter breed. De breedte van de 
brug laat ons toe om geen flessenhals te maken ter hoogte van de brug aan de 
Keizerinnedreef. Het is dan ook onze intentie om het fietspad op de brug ook 3m breed te 
maken.  

 Om fietsers- en voetgangersstromen te scheiden, worden bordjes geplaatst bij de ingang 
van de dreef en worden op de centrale verharding logo’s aangebracht voor fietsers. 

 Aan de noordelijke zijde tegen de bosbestanden wordt een zone van 5m gevrijwaard van 
ondergroei zodat de dreef een statisch en volwaardig uitzicht krijgt. Deze visie wordt 
verduidelijkt aan de hand van onderstaand typeprofiel (zie Figuur 93Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.)en grondplan (zie Figuur 94). 

 In een latere fase kan ook voor geopteerd worden om de verharde weg (L_48_8) ten zuiden 
van de vijvers eenzelfde uitzicht te geven als de Keizerinnedreef. Op deze manier wordt het 
geheel van paden binnen het park uniform. 

 

Figuur 92: Bestaande toestand Keizerinnedreef 
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Figuur 93: Inrichtingsschets Keizerinnedreef - typeprofiel 

 

Figuur 94: Inrichtingsschets Keizerinnedreef - grondplan 
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Figuur 95: Referentiebeeld okerkleurig asfalt - 1 
(Rivierenhof, Deurne) 

Figuur 96: Referentiebeeld okerkleurig asfalt - 2 
(Rivierenhof, Deurne) 

 

 

Figuur 97: Referentiebeeld hyperpuzollaan 
(Antitankgracht, Haacht) – copyright parkbos Gent 

 

76. Tijdens de werkzaamheden aan de Keizerinnedreef wordt tevens de verharding van de 
parkeerstrook (V_63_1 en V_63_2) verwijdert. De vrijgekomen zones worden geïntegreerd in de 
bestaande bosbestanden (V_4_22, 25 en 28) en het gazonperk (V_14_46). 

77. Het uitzicht van de Keizerinnedreef is niet wat het ooit geweest was. Deze bestaat momenteel 
uit een vaak onderbroken bomenrij (L_36) aan de zuidzijde en enkele stukjes bomenrij die 
verdwijnen in de noordelijke bosbestanden. Enkel het meest oostelijke gedeelte heeft nog het 
uitzicht van een dreef (zie Figuur 92). Aangezien momenteel reeds meer dan 1/3 van de dreef in 
verval is, wordt er best geopteerd om de volledige dreef her aan te planten wanneer de 
werkzaamheden aan de verharding worden uitgevoerd. Deze gelijktijdige uitvoering is een 
maatregel waar Onroerend Erfgoed voorstander van is. Op deze manier krijgt de Keizerinnedreef 
een totale opfrissing. 

78. De halfopen verharde paden (L_53_2 en 3) aan weerszijden van het grasperk (V_14_46) ten 
zuiden van het Koloniënpaleis hebben zeer te lijden aan uitspoeling van de dolomietlaag. De 
halfverharde paden op erosiegevoelige stukken, waar de hellingsgraad meer dan 7% bedraagt, 
worden verstevigd met behulp van een geogrid. Ter bevordering van de afwatering worden er 
op regelmatige afstand drainagegreppels of dwarsgoten voorzien. Deze herstellingen moeten 
voorkomen dat ze in de toekomst opnieuw gaan uitspoelen. 
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Figuur 98: Zicht op gazonperk (V_14_46) met 
uitgespoeld pad (L_53_3) 

 

79. De dreven in het park dienen duidelijk onderscheiden te worden van de aanpalende 
bosbestanden en gazonperken. Hierbij dient minstens de afspiegeling van de maximaal te 
ontwikkelen kroonbreedte van de bomen vrijgesteld te zijn van onderbegroeiing. (18) 

80. In het park wordt aan alle paden een bepaalde hiërarchie gegeven. De hoofdpaden krijgen of 
behouden een verharding in (gestabiliseerd) dolomiet en worden afgeboord met een dubbele rij 
kasseien. De nevenpaden krijgen eveneens deze verharding, maar zijn smaller en niet 
afgeboord. Tenslotte zijn er nog de kleinere bospaden die niet verhard zijn. (22) 

81. In het bosbestand (V_4_25), ten oosten van gazonperk (V_14_46) en ten zuiden van het 
Koloniënpaleis wordt er een speelzone ingericht. Dit is het enige bosbestand waarin de 
bezoekers buiten de paden mogen treden. De speelzone zal aangeduid worden door het 
pictogram ‘speelzone’ (Figuur 99). 

In de speelzone wordt jaarlijks gecontroleerd op windgevoelige en dode bomen. Ook na hevige 
stormen wordt de speelzone gecontroleerd op gevaarlijke takken en bomen. Bomen die een te 
groot risico inhouden, moeten onmiddellijk worden gekapt. Stammen van gekapte bomen 
kunnen blijven liggen als spelelement. Dit verhoogt ook het aandeel dood hout in het bos. 

  

Figuur 99: Pictogram speelzone Figuur 100: Pictogram hondenzone 

 

82. In het bosbestand 2B wordt een hondenlosloopzone ingericht. Er wordt een afsluiting van 
ursusdraad met houten palen. De zone moet toegankelijk zijn via de noordoostelijke hoek 
(Koloniënpaleis), de zuidoostelijke hoek (park) en de zuidwestelijke hoek (moestuin). Het 
bestaande pad doorheen de zone wordt voor het instellen van de hondenzone geëgaliseerd. 
Extra kappingen zullen nodig zijn om meer loopruimte te creëren. Deze kappingen zijn 
opgenomen in de kapregelingstabel (zie Tabel 29). De hondenzone wordt aan de ingangen 
aangeduid met het pictogram hondenzone. 
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83. De zitbanken op het grasveld (V_14_46), ten zuiden van het Koloniënpaleis, dienen op een 
verharding geplaatst te worden omwille van plaatselijke overbetreding met modder als gevolg. 
Voor deze zone is een niet-permanente inrichting zoals een picknickbank mogelijk omwille van 
de verschillende vormen van sociale recreatie. 

Ten behoeve van de parkbezoekers die het park met de fiets bereiken, worden fietsenstallingen 
conform de huisstijl voorzien in de noordelijke vleugel van het Koloniënpaleis. Ter hoogte van 
het onthaalpaviljoen is op dit moment geen fietsenstalling voorzien. Wanneer in de toekomst 
blijkt dat een fietsenstalling aan het onthaalpaviljoen noodzakelijk is, kan ter hoogte van het 
weggevallen pad ten westen van het paviljoen een fietsenstalling geplaatst worden. Er wordt 
hier best geopteerd wordt voor een eenvoudig ontwerp dat weinig zichtbaar is in het landschap. 
De fietsenstalling aan het onthaalpaviljoen mag niet overdekt zijn. Het is de bedoeling dat 
fietsers, uitgezonderd van de verbindingswegen aangeduid op kaart 40, uit het park geweerd 
worden. Op bepaalde strategische punten in het park kunnen ze hun fiets dan veilig achterlaten. 
Op deze manier blijft het beeld van de fietser in het park beperkt, verhoogt het veiligheidsgevoel 
en zullen de verbindingswegen die voorzien zijn optimaal gebruikt worden. 

84. De brug op de Keizerinnendreef wordt volledig vernieuwd (inclusief leggers). Het nieuwe 
ontwerp zal volgens het huidige uitzicht opgemaakt worden maar het wegdek zal centraal uit 
een asfaltstrook van 3 meter breed bestaan (en niet langer uit hout). De voetpadjes langs 
weerszijden worden op gelijke hoogte als de asfaltstrook gelegd en worden verhard met 
okerkleurig porfiersplit. Op die manier kan zwaarder vrachtverkeer over de brug rijden en de 
grasvelden langs de Kanaalvijver bereiken via de Keizerinnendreef. Zolang de brug niet hersteld 
is, kan zwaarder vrachtverkeer de grasvelden bereiken via de Spaans huisdreef. Beide 
mogelijkheden worden weergegeven op kaart 40. Wanneer de vijveroevers heraangelegd zijn, 
dient hoogstwaarschijnlijk de toplaag van de brug vernieuwd te worden. 

85. De paden in bosgebied worden voorzien van houten palen waarop verticaal de oude straatnaam 
wordt gefreesd. Voor benaming van de paden verwijzen we naar kaart 42 – Noodplan. 
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6.2.2 Beheermaatregelen/richtlijnen m.b.t. landschap en natuur 

Cultuurhistorisch gerelateerde maatregelen 

86. De archeologische site met zijn restanten van muren (L_71) ten westen van de Kasteelvijver 
(V_30_1) blijft omwille van zijn referentie naar de vroegste parkaanleg maximaal behouden. 
Mits conservatie van het geheel kan de site opengesteld worden naar bezoekers. (13) 

Ontwerpbureau Bailleul heeft in opdracht van de stad Tervuren een schetsontwerp gemaakt 
voor de site. Dit schetsontwerp wordt weergegeven in en is gebaseerd op conservatie van 
bestaande restanten, leesbaarheid van niet-zichtbare (bv omwalling) en verdwenen (bv donjon) 
restanten en toegankelijkheid (zowel fysiek als op vlak van informatievoorziening). 

 

Figuur 101: Schetsontwerp archeologische site (Ontwerpbureau Team van Meer i.s.m. Bailleul) 

87. Indien nog beschikbaar, worden de verdwenen beelden in het park en de vazen in de Franse tuin 
teruggeplaatst. 

88. De Leuvensepoort en de parkmuur worden hersteld. Voorafgaand zal een studie uitgevoerd 
worden om op basis van het historisch uitzicht en de beschikbare technische mogelijkheden een 
ontwerp voor herstel op te maken. 

Water gerelateerde maatregelen 

89. De oevers van de Kasteelvijver, Spiegelvijver, Kanaalvijver en Gordaalvijver (V_30_1) krijgen 
waar nodig een nieuwe versteviging aangezien deze semi-natuurlijke oevers te lijden hebben 
onder erosie. De oevers van de eilandjes (V_66) zijn ook onderhevig aan erosie en dienen 
dringend vernieuwd te worden. De ingekalfde oevers worden hersteld. De aanwezige houten 
beschoeiing wordt vervangen door een nieuwe hardhouten beschoeiing. Hier wordt geopteerd 
om de aanwezige beschoeiing van de Kanaalvijver, nl. hardhouten perkoenpalen en hardhouten 
planken, door te trekken op de overige vijvers. De gemetste oeverversteviging aan de overgang 
Kanaalvijver-Spiegelvijver blijft behouden en wordt indien nodig hersteld. Bij het herstellen van 
de oevers moet rekening gehouden worden met het gebruiken van de vijvers als buffer voor 
regenwaterpieken. 

De noordelijke oevers van de Spiegelvijver (zie Figuur 103) ten zuiden van de Franse tuin zijn 
opgebouwd uit gemetste keerwanden (L_70_31). Deze wanden worden gedurende de looptijd 
van het beheerplan éénmaal gereinigd met stoom. 
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Figuur 102: Oever van de Kasteelvijver Figuur 103: Oever uitgevoerd met keerwand 

  

Figuur 104: Vijver in bosbestand (V_30_5) Figuur 105: Brugje over de Gordaalvijver 

90. De vijver (V_30_5) in het bosbestand (V_4_34) aan de Leuvensepoort (zie Figuur 104) wordt 
ingericht als een ecologische poel, waarbij de lichtinval op het wateroppervlak wordt verhoogd 
door enkele bomen te vellen. Er wordt echter op gelet dat er, ten behoeve van de 
schaduwminnende amfibieën, voldoende beschaduwing aanwezig blijft. Volgende maatregelen 
worden genomen: (26) 

 slibruiming 

 dunningskap ter bevordering van lichtinval 

 verwijderen van beschoeiing 

91. Het brugje (P_85_2) over de Gordaalvijver (zie Figuur 105) is in minder goed staat. De herstelling 
ervan zal de toegankelijkheid bevorderen zodat deze brug terug opengesteld kan worden voor 
de bezoekers. 

92. De verbinding tussen de verschillende vijvers dient hersteld te worden. Een (zichzelf) regelbare 
constructie moet vermijden dat de vijvers leeglopen. Er dient rekening gehouden te worden met 
een opening van 10 cm opdat een volwassen paling de constructie kan passeren. 

93. Er worden maatregelen genomen ter bevordering van het viswatertype in de vijvers: (27) 

 slibruiming (afname nutriënten): mechanisch verwijderen of verwijderen op een natuurlijke 
manier (door microbiële activiteit) wanneer hiervan bevredigende resultaten bekend zijn. 
Slibruiming dient 5-jaarlijks herhaald te worden. Er dient contact opgenomen te worden 
met Onroerend Erfgoed voorafgaand aan deze slibruimingenomdat de kans op 
arceologische vondsten in het slib reël is, zeker in de Kasteelvijver en de Gordaalvijver. Ook 
voor andere beheerwrken dient de archeologiewetgeving geresecteerd te worden. Hierbij is 
de oppervlakte van de werken (inclusief werkzone) bepalens voor het al dan niet 
noodzakelijk zijn van een archeologienota. 
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 afvangst van karper in de Kanaalvijver en Gordaalvijver. Het verwijderen van deze 
bodemopwoelende soort zorgt voor helderder water en een vermindering van vraat van 
watervegetatie, hetgeen nodig is voor schuilen van broed van andere vissen en insecten). 

 De vijver in het bos die omgevormd wordt tot poel zal geruimd worden samen met de 
routinematige ruiming van de andere vijvers. De oostelijke oever wordt schuin aangelegd. 

Flora gerelateerde beheermaatregelen 

94. Het grasveld (V_14_49) ten noorden van de Kasteelvijver, dat te lijden heeft onder 
overbemesting en veelvuldige betreding door ganzen, wordt opnieuw aangelegd. Na het 
verwijderen van de ganzen in het park zal dit grasveld immers gemakkelijker te onderhouden 
zijn en een verzorgder uitzicht hebben. 

95. Hagen worden twee maal per jaar geschoren: één maal in juni, één maal in september. 
Afgestorven haagexemplaren worden vervangen, aanplanten gebeurt best tijdens de maanden 
oktober-november of februari-maart.  

96. Op aanraden van een mycologisch expert (mondelinge toelichting dd 19/02/2014) wordt 
geopteerd om de verlandde vijver in bosbestand IV te laten evolueren naar een beschaduwde 
poel. De vijver zelf wordt uitgebaggerd. Er omheen worden de struiken verwijderd. Er wordt 
gekozen voor een gemengde aanplant die de structuur van de vijver accentueert. In deze 
structuur wordt een centrale toegang voorzien zodat na verloop van tijd de poel kan 
uitgebaggerd worden met behulp van grijparmen zonder de talud rondom de poel te verstoren. 
(39) 

97. Dode of beschadigde bomen langs paden of op plaatsen waar deze een gevaar worden gekapt. 
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6.3 Omvormingsbeheer 

6.3.1 Beheermaatregelen/richtlijnen m.b.t. bosbestanden 

98. Na dunningen wordt geen herbebossing uitgevoerd, maar wordt er een spontane verjonging 
nagestreefd. Wanneer spontane verjonging uitblijft, kan er eventueel wel aan heraanplant 
gebeuren. 

6.4 Regulier beheer 

De reguliere beheermaatregelen betreffen de periodiek terugkerende maatregelen. Ze zijn te 
beschouwen als onderhoudsmaatregelen. 

6.4.1 Beheermaatregelen/richtlijnen m.b.t. recreatieve infrastructuur 

De paden dienen er goed onderhouden en verzorgd bij te liggen. De verharde open ruimte (V_65_x), 
zijnde de stroken rond het museum, en de verharde wegen (L_48_x) en paden (L_52_x) worden 1 
maal per 2 weken met een veegmachine schoongemaakt. Alle halfopen verharde wegen (L_49_x) en 
paden (L_53_x) worden 3-4 maal per jaar gebrand om ongewenste kruidengroei tegen te gaan. De 
onverharde wegen (L_50_x) en paden (L_54_x) in het park worden in eerste instantie vrijgehouden 
door betreding. Van maart tot oktober wordt maandelijks gecontroleerd of een minimale doorgang 
van 1 meter aanwezig is. Is dit niet het geval, dan worden overhangende takken of opschietende 
beplanting manueel verwijderd. 

De aanwezige zitbanken worden op regelmatige basis gecontroleerd. Wanneer blijkt dat er banken 
aan vernieuwing toe zijn of aanvulling noodzakelijk is, wordt er gekozen voor banken die aansluiten 
bij de gekozen huisstijl om de eenheid en samenhang binnen het park te bewaren en versterken. De 
banken worden best 4 keer per jaar gewassen met behulp van een zeepoplossing en een harde 
borstel om vervolgens afgespoeld te worden met zuiver water. Eveneens dienen ze vrijgemaakt te 
worden van alle sterk woekerende vegetatie 

De aanwezige afvalkorven dienen in de periode van 15 oktober tot 15 april eenmaal per week 
(maandag) geledigd te worden. In het hoogseizoen, de periode van 15 april tot 15 oktober, wordt 
deze frequentie opgedreven tot 2 maal per week (maandag en vrijdag). Telkens wordt er dan ook 
een extra lediging in het weekend voorzien. Indien nodig kan er tijdens het hoogseizoen gekozen 
worden om deze frequentie nog op te drijven. Tijdens deze afvalronden, maar ook door de 
parkwachters, wordt er uitgekeken naar sluikstorten. Hierbij wordt de locatie direct gemeld, zodat 
dit afval zo snel mogelijk verwijderd kan worden. 

Tweewekelijks wordt alle vuil op de wegen, in de vijvers en op de grasperken verwijderd. 

De aanwezige en te realiseren fietsstallingen worden in geval van beschadiging zo snel mogelijk 
hersteld in hun oorspronkelijke staat. Vernielingen komen immers vaker voor wanneer de 
infrastructuur al gebreken vertoont. 

6.4.2 Beheermaatregelen/richtlijnen m.b.t. landschap en natuur 

Cultuurhistorische beheermaatregelen 

99. De aanwezige beelden dienen behouden en onderhouden te worden. Jaarlijks krijgt één 
standbeeld een grondige opknapbeurt. Ook de olifant op het half maantje wordt in dit 
rotatiesysteem opgenomen. Omdat de olifant zich in slechte staat bevindt, wordt deze 
opknapbeurt snel uitgevoerd. 

100. De Leuvensepoort en de bewaarde delen van de parkmuur als relict worden goed onderhouden. 

101. Om de vroegere structuur van park en het landschap te vrijwaren, is het noodzakelijk om de 
aanwezige vista’s en doorzichten te onderhouden. Hiertoe dient er jaarlijks gecontroleerd te 
worden op uitgroei van takken die het zicht belemmeren. Storende takken van bomen kunnen 
dan, met minimale schade voor de boom, verwijderd worden om het zicht te behouden. 
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102. De padenstructuur in de Franse tuin wordt opnieuw ingericht zoals aangegeven op het 
oorspronkelijke plan van Lainé uit 1896. Dit houdt in dat: 

a.  ten oosten en ten westen van de fontein enkele, weinig bewandelde, 
paden verdwijnen. Het centrale pad blijft behouden. De twee buitenste 
paden gaan op in de grasperken of plantvakken ten oosten en westen 
ervan. Dit impliceert dat snoeivormen moeten verplaatst worden opdat 
ze op de hoek van de graspercelen blijven staan. 

b. Ten zuiden en ten noorden van de fontein opnieuw twee plantvakken in 
de grasperken worden aangelegd. 

 

Figuur 106: Franse tuin volgens Lainé (1897 – 1910) 

103. De Franse tuin kent drie verschillende beplantingsvakken (zie kaart 41a en 41b): 

a. De guirlandes ten zuiden van het museum worden beplant met 
éénjarigen. Om te voorkomen dat deze guirlandes gedurende een lange 
periode een kale aanblik geven, kan geopteerd worden om met twee 
reeksen van éénjarigen per jaar te werken. Wanneer de bloemen in de 
zomer uitgebloeid zijn, wordt de grond bewerkt met compost om de 
structuur van de bodem te optimaliseren en wordt een soort die in de 
winter bloeit (bv. viooltjes) ingebracht. In maart (weersafhankelijk, na de 
winter- en vorstperiode) en oktober wordt geplant. 

b. De plantvakken die grasperken afboorden blijven beplant met 
rozenstruiken (bodembedekkende rozen met om de 2 meter een heester 
op stam). Wanneer de aanwezige rozenstruiken verwijderd moeten 
worden (bv. omwille van ziekte), kan geopteerd worden om oude 
variëteiten die ten tijde van de aanleg van de Franse tuin courant waren 
opnieuw in de Franse tuin te brengen. 
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Figuur 107: Rozenstruiken in de Franse tuin 

c. De plantvakken centraal in de grasperken worden beplant met vaste 
planten. Hier kan gekozen worden uit volgende lijst: 

Soort/Variëteit Hoogte (m) Bloeiperiode Kleur bloemen Kenmerk 

Acanthus mollis, 0,80-1,20 VI -VII wit en purper 
ingesneden, 
glanzend blad 

Agapanthus africanus 1 VII blauw of wit 
bolvormige bloem 
op lange stelen 

Alchemilla mollis 0,3 V geel-groen 
waterdruppels als  
parels op het blad 

Helleborus argutifolius 0,50 - 0,60 II - IV licht groen bloeit in de winter 

Helleborus foetidus 0,50 - 0,70 II - V licht groen 
stervormig, diep 
ingesneden blad 

Helianthemum ‘The Bride’ 0,10 - 0,25 V - VIII 
wit met klein 
geel hart 

licht grijze 
bladeren 

Salvia nemorosa hybr. 0,40 - 0,80 VI - VIII blauw of purper 

sterk kleuraccent, 
gemakkelijk 
onderhoud 

Stachys byzantina 0,2 VI - VIII 
(onbeduidend) 
purper 

mooi zilverachtig 
tapijt 

Veronica spicata 0,30 - 0,60 V - VII, IX blauw 

compacte groei 
waardoor sterk 
kleuraccent 

 

Bovengenoemde planten worden gemengd aangeplant. De afwisseling is 
te bepalen in een op te stellen beplantingsplan. 

Voor de vazen wordt gekozen uit dezelfde lijst planten.  

De lijst werd samengesteld op basis van volgende criteria: sfeer in de 
Franse tuin, referentietuinen (Versailles, Vaux le Vicomte), 
standplaatsgeschiktheid, variatie in kleur en bloeiperiode. Er werd gekozen 
voor zowel volume als bodembedekking om onkruidgroei te vermijden. 

Om de bloeiperiode te vergroten, kunnen tulpen toegevoegd worden in de 
plantenborders. De tulpen worden jaarlijks in het najaar aangeplant en 
verwijderd na verwelking van de bladeren. 
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De effectieve heraanleg van de Franse tuin vereist een detailplan dat aan 
de bevoegde diensten zal worden voorgelegd en waarbij er kan gevarieerd 
worden op bovenstaande lijst. 

104. Het patroon van de snoeivormen in de Franse tuin, zoals weergegeven op kaart 41, is op 
sommige plaatsen gewijzigd. De afboording met snoeivormen van het grasperk ten zuidwesten 
van het museum wordt gelijkaardig aangelegd als de afboording van het perk ten noordoosten 
van het museum. Dit gebeurt zodra de werken voor het onthaalpaviljoen afgerond zijn. Ook in 
het meest zuidwestelijke grasperk van de tuin is het patroon gewijzigd: hier moeten een 
bolvorm en een kegel van plaats veranderen om het patroon te herstellen. 

105. Grasperken in de Franse tuin worden afgeboord met Cor-Tenstaal. 

106. In het algemeen komen grotere en minder grote vormen van eenzelfde snoeivorm aan 
weerszijden van een pad voor. Er dient met het snoeien naar gestreefd te worden om eenzelfde 
grootte van kegels en bollen te bekomen. Opdat de planten de snoei zouden overleven, moet er 
steeds groen overblijven na de snoei en zal dit terugsnoeien pas na 2 of 3 snoeibeurten 
vervolledigd zijn. 

Water gerelateerde maatregelen 

107. Het brugje (P_85_2) over de Gordaalvijver wordt na herstel verder onderhouden opdat het 
toegankelijk blijft voor het publiek. 

108. De waterpartijen in Franse tuin hebben maandelijks een aantal uit te voeren werkzaamheden 
nodig, namelijk het schoonmaken van de oppervlakken en randen en het verwijderen van het 
afval. 

Flora gerelateerde beheermaatregelen 

109. De Franse tuin met zijn kenmerkende, structurerende elementen (o.a. snoeivormen, 
bloembedden, grasveldjes, trappen en beelden) en het Engels park met zijn uitgebreide collectie 
parkbomen en -heesters moeten behouden blijven en opgewaardeerd worden. Beeldbepalend 
is het goede onderhoud van de snoeivormen dat bijzondere aandacht verdient. (3-11-25) 

110. Onderhoud van de beplanting in het park, waarvoor als basis het bestek voor de Franse tuin en 
Park van Tervuren d.d. 23.04.2008. 

 Sierbeplanting 

Eenjarige planten - worden aangeplant tussen 15 februari en 15 mei 

   - uitgebloeide bloemen worden afgeknipt en verwijderd 

   - hakken en wieden (10x per bloeiseizoen) 

   - worden uitgetrokken en verwijderd na de bloeiperiode (najaar) 

   - plantvak omspitten met de hand voor 15 januari 

Knol- en bolgewassen - worden aangeplant tussen 15 september en 15 december 

Rozenstruiken - in de lente aanbrengen van meststof, verwijderen van 
waterloten en uitgebloeide bloemen 

   - in de zomer aanbrengen meststof voor groeischeuten 

   - in de herfst takken tot de helft snoeien en omspitten aarde 

   - schoonmaken en schoffelen perken (8x per jaar) 

 Hagen 

Het snoeien van hagen omvat het in vorm knippen, het schoffelen onder de hagen, 
verwijderen van onkruid en snoeiafval en het reinigen van de oppervlakken rond de hagen. 
De eerste snoeibeurt vindt plaats tussen 15 juni en 15 juli, de tweede tussen 15 september 
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en 15 oktober en de derde, als het nodig is, tussen 16 juli en 31 augustus. In perioden van 
grote hitte mag het manueel snoeien van buxus worden uitgesteld om te voorkomen dat de 
jonge scheuten worden blootgesteld aan te hevig zonlicht, waardoor ze kunnen verbranden. 
Het snoeien zelf gebeurt door geoefende arbeiders. 

 Heesters 

Het snoeien van heesters omvat het inkorten of wegnemen van dode, gebroken en 
hinderende takken, het uitvoeren van een vorm- en/of onderhoudssnoei volgens de aard 
van de plantensoort en op het geschikte ogenblik, a rato van 4 beurten per jaar. De 
snoeiwerken mogen niet uitgevoerd worden bij vorst, bij zeer droog of zeer warm weer. 

Voor de heesters kan bij vervanging gedacht worden aan soorten die interessant zijn voor 
de bloei (zoals Magnolia sp., Syringa sp., Prunus sp., …), soorten die interessant zijn voor 
vogels (zoals Crataegus sp., Viburnum opulus, Ribes sp., Sambucus nigra, Prunus padus, ….) 
of soorten die interessant zijn in de winter (zoals Cornus sp., Hamamelis sp., Mahonia sp., 
…). Bij de soortenkeuze mag wel de standplaats niet uit het oog verloren worden. De 
verschillende soorten stellen namelijk verschillende eisen aan hun omgeving. Elke 3 jaar 
wordt er bekeken welke soorten vervangen en/of aangeplant moeten worden. 

De heesters, weergegeven als rode ster op kaart 41, worden in dezelfde vorm en grootte 
gesnoeid. 

 Snoeivormen 

De snoeiwerken aan de Taxus- en Buxussnoeivormen dienen bij voorkeur plaats te hebben 
einde maart. Het scheren gebeurt met aangepast snoeigereedschap door geschoolde 
werklieden, met behulp van een geraamte vervaardigd uit verzinkt staal. Elk exemplaar 
dient te worden voorzien van extra bemesting om de groei na de snoei te bevorderen. De 
bestaande kegelvormige Taxussen en bolvormige Buxussen behouden hun vorm.  

 Bomen 

Het snoeien van bomen heeft tot doel het verzekeren van de normale groei in functie van 
de natuurlijke habitus van de soort of in functie van de voorgeschreven vorm. 

- Onderhoudssnoei van vrijgroeiende volwassen bomen 

- Vormsnoei van jonge of onvolwassen vrijgroeiende bomen, bol- en treurvormen 

- Kandelaren van bomen 

Vermits het gaat over een collectie van bomen kunnen bij vervanging ook uitheemse 
soorten gekozen worden, waarbij toch de (ecologisch) interessante inheemse soorten niet 
mogen vergeten worden. Wat het bomenbestand betreft kan gekozen worden voor 
monumentale soorten zoals Paulownia, Fagus sp., Castanea sp., Quercus sp., …. Bij de 
soortenkeuze mag wel de standplaats niet uit het oog verloren worden. De verschillende 
soorten stellen namelijk verschillende eisen aan hun omgeving. Elke 3 jaar wordt er bekeken 
welke soorten vervangen en/of aangeplant moeten worden. 

 Gazon 

Voor het maaien van de gazonperken wordt er voorgesteld om tussen april en oktober een 
26-tal maaibeurten te voorzien, dit komt neer op 1 à 2 maal per 2 weken te maaien, met 
afvoer van maaisel om de bruikbaarheid en bespeelbaarheid te behouden. Het maaien 
wordt voorafgegaan door het verzamelen van het afval dat niet op de grasperken hoort 
(stenen, takken, papier, etc.). Na de maaibeurt wordt het afgemaaide gras verwijderd en de 
eventuele schade herstelt. Het maaibeheer wordt eveneens afgestemd op de aanwezige 
soorten. 

Twee keer per jaar worden de graskanten afgestoken (langs verhardingen en beplanting) en 
de gazons verlucht. Eenmaal per jaar worden de grasperken geharkt en wanneer nodig 
hersteld door bezaaiing. 
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111. Invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop (aangetroffen in V_4_22, V_4_23, V_14_47), 
Amerikaanse vogelkers (aangetroffen in V_4_8, V_4_18, V_4_19, V_4_44) en de 
Reuzenbereklauw  (aangetroffen ter hoogte van het Bootjeshuis maar reeds verwijderd) worden 
actief bestreden.  

Bestrijding van Japanse duizendknoop met glyfosaat tussen half augustus en eind september na 
een maaibeurt in mei of juni is een effectieve maatregel, die gedurende ten minste 3 jaar dient 
te worden toegepast. De behandeling kan zowel via bestrijken van bladeren of verse 
snoeiwonden, vernevelen of het injecteren van stengels. Stengelinjectie met 3ml onverdunde 
glyfosaat blijkt een goede (maar arbeidsintensieve) methode waarbij een hoge sterfte wordt 
bereikt (Hagen & Dunwiddie, 2008). Het maaisel kan bij een gecontroleerde compostering 
worden verwerkt: door de langdurige hoge temperatuur die wordt bereikt, worden zowel 
stengels als zaden gedood. 

Voor Amerikaanse vogelkers is bestrijding aan de hand van ringen en bestrijken met glyfosfaat 
de eenvoudigste methode. Wel dient om de 3 jaar een controle te worden uitgevoerd om 
eventuele achterblijvers te bestrijden. Op die manier wordt verhinderd dat de eventuele 
achterblijvers tot zaadzetting kunnen komen. Zaailingen worden met de hand uitgetrokken. 

Snel ingrijpen is voor de bestrijding bij Reuzenbereklauw de boodschap. Kleine populaties zijn 
met beperkte inspanningen op relatief korte termijn te bestrijden. Gezien deze soort massaal 
zaden produceert is het niet mogelijk om de soort via beheer onder controle te houden. Het is 
dan ook zaak de bestrijding vol te houden tot de soort volledig verdwenen is. Bij relatief kleine 
groeiplaatsen kunnen de planten met een spade worden uitgestoken. Dit gebeurt best tot op 
een diepte van minimum 10 cm, net onder de wortelhals, om hergroei te vermijden. Het 
uitsteken gebeurt het best in de vroege lente, gevolgd door herhaling in de zomer. Er kan ook 
gemaaid worden, maar er moet dan op gelet worden dat de planten geen noodbloei 
ontwikkelen (opvolging!). Het maaien dient minimaal 2-3 keer per jaar te gebeuren vanaf begin 
mei, om te voorkomen dat de plant zaad gaat zetten. Eventueel kan het maaien gecombineerd 
worden met het inzaaien van competitieve soorten (grassen), om het kiemen van de plant te 
bemoeilijken. 

Ook chemische bestrijding met herbiciden kan, indien noodzakelijk, aangewend worden. De 
behandeling vindt dan het best plaats vroeg in het groeiseizoen, wanneer de planten tussen de 
20 en de 50 cm groot zijn. 

Bij alle methodes is het van belang dat deze 7 jaar lang worden volgehouden, dit is de maximale 
duur van levensvatbaarheid van de zaden. Daarnaast moeten bij het maaien en uitsteken van 
Reuzenberenklauw de nodige voorzorgen genomen worden zodat arbeiders niet in contact 
komen met plantensap. 

Fauna gerelateerde beheermaatregelen 

112. Wintermonitoring van vleermuizen in de ijskelder gebeurt jaarlijks. De omgeving van de ijskelder 
wordt gevrijwaard van ingrijpende maatregelen. 

6.4.3 Beheermaatregelen/richtlijnen m.b.t. bosbestanden 

Beheermaatregelen m.b.t. de economische functie 

113. De eerstkomende jaren zal de dunningsachterstand weggewerkt worden en zal het kapkwantum 
dus hoger zijn dan je jaarlijkse aanwas. Eens deze achterstand is weggewerkt, mag het kwantum 
niet hoger zijn dan de aanwas. Wanneer er uitgegaan wordt van een gemiddelde jaarlijkse 
aanwas van 3-5 m³ per hectare per jaar (richtcijfers i.v.m. gemiddelde jaarlijkse aanwas uit 
bijlage 4 van de inhoudelijke richtlijnen voor het opmaken van een uitgebreid bosbeheerplan), 
wordt er in de bosbestanden een jaarlijkse aanwas tussen de 95 en de 158 m³ verwacht. (37) 

114. De inheemse loofboomsoorten worden tijdens het dunnen selectief bevoordeeld ten opzichte 
van Amerikaanse eik en de Gewone esdoorn(mogelijke probleemsoort). (41) 



 

2237753028_BP_Park_van_Tervuren.docx_beheerplan_Park_van_Tervuren/lme 177 

115. Voor de verkoop van hout kan aangesloten worden bij de houtverkoop van het Agentschap voor 
Natuur en Bos. (37) 

Beheermaatregelen m.b.t. de ecologische functie 

116. Wat betreft natuur- en ecologische waarde is het wenselijk om (waar mogelijk) dood hout en 
oude afstervende bomen zo veel mogelijk te laten staan. Dood hout wordt enkel verwijderd 
omwille van veiligheidsredenen, langsheen de paden wordt er dan ook onmiddellijk ingegrepen 
wanneer dood hout de veiligheid in het gedrang brengt. (38) 

117. Ten behoeve van een gerichte bestrijding van invasieve exoten dient er geregeld gecontroleerd 
te worden op de aanwezigheid van deze exoten, zoals Japanse duizendknoop en 
Reuzenbereklauw. Het verwijderen van agressief uitbreidende soorten zoals Japanse 
duizendknoop en Amerikaanse vogelkers, dient frequent en herhaaldelijk te gebeuren. Bij het 
verwijderen van Japanse duizendknoop moet absoluut vermeden worden dat stekken van de 
plant aanwezig blijven in het park, zij groeien immers zeer snel opnieuw uit. 

118. Een gefaseerd kapbeheer wordt aangeraden voor de wijdverspreide voorjaarsbloeiers (zie punt 
25). 

119. Er wordt gestreefd naar bosbestanden met een gevarieerde structuur zowel qua leeftijd als qua 
samenstelling. De variatie in soortensamenstelling ten behoeve van een gevarieerde structuur in 
de bosbestanden wordt gerealiseerd in de bestanden 1, 2 en IV. Door de gevarieerde 
leeftijdstructuur kan bij sterfte een jonger exemplaar de plaats innemen van een oud individu, 
met als gunstig resultaat vanuit historisch en landschappelijk oogpunt dat er geen open plekken 
ontstaan. In een gemengd bos met meer variatie, komen meer insectensoorten en dus ook meer 
insectenetende soorten voor. Daarenboven komen in een gemengd bos ook zachtere 
houtsoorten voor dan in het Beukenpark wat interessant is voor spechten. (40) 

120. In functie van behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het park moet 
de bestrijding van niet-inheemse en niet-autochtone soorten in het park steeds verantwoord 
zijn aangezien deze soorten een meerwaarde voor het park betekenen. (29) 

Beheermaatregelen m.b.t. de milieubeschermende functie 

121. Het behoud van de bosbestanden in het Park van Tervuren is noodzakelijk om de verdere 
bodemerosie op de hellingen te voorkomen. (43) 

6.4.4  Beheermaatregelen/richtlijnen m.b.t. bosbestanden per beheertype 

Onder hoofdstuk 2. Doelstellingen werden reeds vier streefbeelden of beheertypes uit het 
bosbeheerplan Zoniënwoud aangehaald die eveneens gelden voor de bosbestanden in eigendom 
van het ANB binnen het Park van Tervuren. De onderstaande paragrafen bespreken de 
beheermaatregelen van deze beheertypes en vullen deze aan met de beheermaatregelen voor een 
extra beheertype, specifiek voor de bosbestanden in eigendom van de Regie der Gebouwen. Voor de 
beheertypes uit het bosbeheerplan Zoniënwoud wordt er telkens een korte samenvatting 
weergegeven van de beheermaatregelen en verwezen naar het beheerplan zelf. 

6.4.4.1 Beheertype 1: Set-Aside 

Zie ‘Uitgebreid beheerplan boscomplex Zoniënwoud; hoofdstuk 5. Beheermaatregelen ANB-
Domeinbos, pagina 3. 

 Afbakening op kaart bij de opmaak van het beheerplan, niet opnemen in de kapregeling 

 Afbakening op terrein 

 Geen bosexploitatie meer tenzij randbomen met veiligheidsrisico 

 Gevaarlijke bomen kunnen worden geveld, getopt, gekandelaard, maar ze worden niet 
afgevoerd en blijven een rol spelen als dood hout in het bos 

Kapregeling 
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Zie beheermaatregelen Beukenpark 6.4.4.5. 

Bosexploitatie 

Zie beheermaatregelen Beukenpark 6.4.4.5. 

6.4.4.2 Beheertype 2: Verouderingseilanden 

Zie ‘Uitgebreid beheerplan boscomplex Zoniënwoud; hoofdstuk 5. Beheermaatregelen ANB-
Domeinbos, pagina 3. 

 Afbakening op kaart tijdens opmaak van dit beheerplan, niet opnemen in de kapregeling 

 Afbakening op terrein 

 Geen eindkappen meer, dus worden er geen verjongingsgroepen meer aangelegd of 
uitgebreid 

 Selectieve kap of exploitatie van bomen is wel nog mogelijk zolang ‘verouderingsaspect’ 
niet wordt aangetast. Vb. vrijstellen van Zomereik in gemengde bestanden, individuele 
boom met hoge economische waarde kan geëxploiteerd worden 

 Een verouderingseiland kan worden opgeheven als de kroonsluiting < 30%, dit gedeelte kan 
deels of volledig terug in beheer genomen worden als een gelijkaardige zone wordt 
afgebakend 

 Bij een zeer grote windworp (> 2 ha) kunnen kwaliteitsvolle stamstukken ook verwijderd 
worden, indien de 4% norm van dood hout in deze bosplaats wordt gehaald: deels 
verjongen en deels laten liggen 

 Randbomen langs toegankelijke wegen, zeer kwaliteits –en waardevolle stamstukken 
kunnen worden geëxploiteerd 

 Veiligheid inschatten van randbomen langs wegen gebeurt om de acht jaar tijdens de 
dunningen 

 Bij opmaak van volgend beheerplan gebeurt een her-evaluatie van sommige van de zones 

Kapregeling 

Zie beheermaatregelen Beukenpark 6.4.4.5. 

Bosexploitatie 

Zie beheermaatregelen Beukenpark 6.4.4.5. 

 

6.4.4.3 Beheertype 3: Valleibosbeheer en eikenmengbos (habitattype 91E0 en 9160) 

Zie ‘Uitgebreid beheerplan boscomplex Zoniënwoud; hoofdstuk 5. Beheermaatregelen ANB-
Domeinbos, pagina 4. 

Er worden algemene beheermaatregelen voorgesteld voor de volledige boszone 9160 én 
overgangszone. De terreinsituatie wordt vergeleken met de lijst van boomsoorten met 
bodemverplegende eigenschappen. Afhankelijk van de terreinsituatie worden zoveel mogelijk 
beheermaatregelen ten gunste van habitatherstel en tegen verzuring genomen. De 
beheermaatregelen zijn vooral gericht op verbetering van habitatstructuur: 

De bedoeling is om te evolueren naar een boshabitat waarvan 75% valleibossen en eiken-
haagbeukenbossen met gevarieerde verticale structuur zijn. Ze bestaan uit een kruidlaag, struiklaag 
en (eventueel) meerdere etages in de boomlaag. Dit zou moeten resulteren in ongelijkjarige en 
gemengde bossen. 

Algemene maatregelen 
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 Rekening houden met kwetsbaarheid van de bodem bij exploitatie, in valleien niet met 
machines, in het bos wel met paarden, uitkabelen of ijzeren paard. 

 Keuze van spontane verbossing op plaatsen met diversiteit aan soorten bij de zaailingen 

 Bij kunstmatige verjonging: gebruik maken van menging (hoofdboomsoort 40/ 
Bodemverplegende soorten(* zie tabel) 40 – minimaal 20% struiken) 

 Wanneer de bestanden te homogeen zijn (bv hoofdzakelijk beuk in de bestanden I en IV) 
kan actief Zomereik ingebracht worden.  

Bij dunning 

 Jonge en middeloude eikenbestanden worden regelmatig verder gedund om een goede 
kruinontwikkeling van de bomen mogelijk te maken en de diktegroei te stimuleren. 

 Bevoordelen van bestaande bomen en struiken met bodemverplegende eigenschappen 
tijdens dunning of door groepsgewijs te kappen bv. Inlandse eik/Es dunningsgewijs meer 
vrijstellen, verjonging Esdoorn/Es bevoordelen door groepsgewijs te kappen (Es: voorlopig 
afwachten in functie van de Essenziekte) 

 Jonge Beuken die de eiken dreigen te onderdrukken worden teruggedrongen. Bij 
afwezigheid van struiklaag of onderetage, kunstmatig inbrengen van bodemverplegende 
soorten zowel in boom als struiklaag. 

Omvormingskappen 

De bedoeling van de omvormingskappen is te evolueren van de huidige toestand naar het 
streefbeeld van het beheertype 3. Sommige situaties zijn nog ver verwijderd van het eindbeeld, 
andere liggen daar al in de buurt. Het komt er op neer om eerst een correcte inschatting te maken 
op terrein van de sterktes en zwaktes van de vertreksituatie.  

De intensiteit van de beheermaatregelen kan sterk verschillen en is afhankelijk van de afstand 
hoever de beginsituatie is verwijderd van het einddoel. Hieronder volgen een paar voorbeelden. 

Kapregeling 

Zie beheermaatregelen Beukenpark 6.4.4.5. 

Tijdens de dunningen zal een groter houtvolume vrijkomen dan de jaarlijkse aanwas om de 
jarenlange dunningsachterstand in de bestanden weg te werken. 

Bosexploitatie 

Zie beheermaatregelen Beukenpark 6.4.4.5. 

Open plekken 

Om lichtinval op het wateroppervlak te vergroten, wordt de opgaande vegetatie rondom de vijver 
(V_30_5) in bestand IV gedeeltelijk verwijderd langs de vijveroevers. In de vijver zelf wordt de 
wilgopslag verwijderd. Er wordt op gelet dat er voldoende beschaduwde plekken overblijven ten 
behoeve van de Vuursalamander. 

Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna en flora 

De Vuursalamander werd in het verleden waargenomen in het park. Deze salamander heeft nood 
aan visvrije, beschaduwde bospoelen. Bij het omvormen van de vijver (V_30_5) tot poel, wordt erop 
toe gezien dat er voldoende beschaduwde delen overblijven.  

6.4.4.4 Beheertype 6: Beukenbos in omvorming naar gemengde bestanden 

Zie ‘Uitgebreid beheerplan boscomplex Zoniënwoud; hoofdstuk 5. Beheermaatregelen ANB-
Domeinbos, pagina 9. 

Dunning 

 Gewone dunning 
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 Aanduiding van habitatbomen en habitatboomgroepen met voorbereiding op vrijstand na 
eindkap 

Eindkap beheertype 6A 

 Eindkappen in beukenbestanden van 120-180 jaar 

Eindkap beheertype 6B: groepenkap met gefusioneerde verjonging met lichtboomsoorten 

 Eindkappen in beukenbestanden van 120-180 jaar 

 Eindkappen met oppervlakte van 0,5 – 1.5 ha i.f.v. lichtboomsoorten (Zomereik, Wintereik, 
linde) in combinatie met behoud van habitatbomen of boomgroepen en ruimte voor 
tijdelijke open plekken en bosranden 

 Gefusioneerde verjonging: combinatie natuurlijke verjonging en kunstmatige verjonging 

 Eindkappen sluiten op elkaar aan 

Beheertype 6C 

 Reeds verjongde en gemengde bestanden 

Bebossingswerken 

Indien het wachtbekken ten noorden van de Keizerinnendreef in bestand I ondergronds kan gelegd 
worden, wordt voorzien in spontane verjonging van de vrijgekomen bovengrondse oppervlakte met 
niet al te diep wortelende struiken. We denken hier aan Haagbeuk, Gewone vlier, Eenstijlige 
meidoorn, Hazelaar, Lijsterbes. Deze soorten komen voor in vlak V_4_22 ten noorden van het 
bekken. Indien blijkt dat natuurlijke verjonging van struiksoorten uitblijft, kan overgegaan worden 
tot aanplant van bovenvermelde soorten. 

De bestanden rondom het Koloniënpaleis (2A t.e.m. 2E) vallen ook onder dit beheertype. Om meer 
licht toe te laten tot op de paden (en zo het veiligheidsgevoel van de bezoeker te vergroten), worden 
de esdoorns en kastantjes langs de paden gekapt. De hagen blijven behouden en zullen bevoordeeld 
worden door deze grotere lichtinval. Door het kappen van de esdoorns zal de zaadbank van de 
esdoorns geactiveerd worden. Dit dient opgevolgd te worden door de zaailingen jaarlijks te 
verwijderen. 

Kapregeling 

Zie beheermaatregelen Beukenpark 6.4.4.5. 

De bosrand langs de N3 (Leuvensesteenweg) en de bomen op het half maantje worden twee maal 
per jaar en na zware stormen gecontroleerd op gevaarlijke takken. Indien nodig wordt er, in functie 
van de veiligheid, gekapt.  

Bosexploitatie 

Zie beheermaatregelen Beukenpark 6.4.4.5. 

Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 

In bestand I werd de Gele anemoon aangetroffen. Bij kappingen in dit bestand dient de locatie waar 
de anemoon werd waargenomen ontzien te worden. 
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6.4.4.5 Beheertype 8: Beukenpark 

De onderstaande onderdelen bespreken de beheermaatregelen voor beheertype 8 binnen de 
bosbestanden I, II en III in eigendom van de Regie der Gebouwen binnen het park van Tervuren. Voor 
de overige bosbestanden in eigendom van de Regie der Gebouwen wordt de kapregeling eveneens 
opgenomen. 

Bosverjonging 

Er worden binnen de planningstermijn van het beheerplan geen nieuwe eindkappen voorzien. Er zal 
wel regelmatig gedund worden om het ongelijkjarig karakter van de bestanden te behouden. Beuk 
wordt bij de dunning als dominante hoofdboomsoort aangehouden. Na dunning worden geen 
nieuwe aanplanten voorzien, er wordt maximaal gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging. 

Bosomvorming 

In de bosbestanden van beheertype 8 is geen bosomvorming voorzien. 

Bebossingswerken 

Onder bebossing wordt verstaan: de bezetting met bos, door menselijke ingreep of spontaan, van 
een oppervlakte die sinds 50 jaar niet meer met bos bezet was. Er zijn geen bebossingswerken 
voorzien binnen de looptermijn van het beheerplan in bestanden van beheertype 8. 

Bosbehandelings- en verplegingswerken 

Binnen de bosbestanden werd geen Japanse duizendknoop aangetroffen. Enkel in enkele 
heesteraanplantingen ten noorden van de Leuvensesteenweg werden enkele exemplaren 
aangetroffen. Wanneer toch Japanse duizendknoop opduikt, mag hij bestreden worden zoals 
beschreven in de flora-gerelateerde maatregelen in 6.4.2. Ook voor de bestrijding van Amerikaanse 
vogelkers en eventuele exemplaren van Reuzenbereklauw wordt naar dit zelfde onderdeel 
verwezen. 

Bosbouwkundige ingrepen zoals snoeien, vrijstellen en aanplanten worden zoveel mogelijk beperkt. 
Er zal wel een inhaalbeweging gemaakt moeten worden wat betreft het zuiveren (dunnen) van de 
bestanden. Doordat Beuken zowel schaduw- als lichtbladeren produceren, zijn ze gevoelig voor 
schoksgewijze ingrepen. De schaduwbladeren zijn namelijk niet bestand tegen te veel zonlicht. Er 
wordt gestreefd naar 25% vrijstaande kronen van Beuk. Bij het dunnen wordt gestreefd naar 
kwaliteitsbomen in het bestand. Bij de dunning wordt eveneens rekening gehouden met 
habitatbomen en habitatboomgroepen en andere ecologisch interessante bomen (bv boom met nest 
van Zwarte specht in bestand I). Elke 8 jaar wordt er gedund.  

Langsheen de paden en in de speelzone kunnen bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid 
van bezoekers gekapt worden. Hiertoe zal door de boswachter jaarlijks een controle worden 
uitgevoerd. 

In de beukenbestanden wordt de natuurlijke verjonging extensief verpleegd door het vrijstellen van 
kwalitatief goede toekomstelementen. 

Kapregeling 

De kapregelingstabel geeft weer in welk jaar in welk bestand een dunning georganiseerd wordt. 
Tijdens de dunningen in de beukenbestanden (I, II, III, IV) zal er een groter houtvolume vrijkomen 
dan de jaarlijkse aanwas omwille van de jarenlange dunningsachterstand. Alle bestanden worden om 
de 8 jaar gedund. In de beukenbestanden wordt gestreefd naar zowel zaaghout als brandhout. 
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Tabel 29: Kapregelingstabel 

 

 

Bosexploitatie 

Bosexploitatie wordt enkel toegestaan onder gunstige weersomstandigheden om preventief schade 
aan de bosbestanden en de exploitatiewegen te vermijden. De standaardschoontijd van 1 april tot 
30 juni wordt met 1 maand vervroegd ten behoeve van de voorjaarsflora. In de periode 1 maart tot 
30 juni kunnen dus vellingen noch ruimingen plaatsvinden. Het bewerken van liggend hout en het 
transport langs de weg zijn wel toegelaten. 

Bij exploitatie van de bestanden I, II, III en IV kan de Keizerinnendreef gebruikt worden. Bestand 1A 
en 2E zijn toegankelijk via de Leuvensesteenweg. Bestanden 2A, 2B, 2C en 2D zijn toegankelijk via de 
Paleizenlaan. Gebruik van de overige paden binnen de bestanden kan enkel mits goedkeuring van de 
boswachter. 

Brandpreventie 

Kaart 42 - noodplan 

De toegankelijkheid van de verschillende bestanden moet bewaard blijven, wat inhoudt dat het 
huidige wegennet moet behouden blijven. Daar het bosbestand uit nagenoeg 100% loofhout 
bestaat, is het gevaar op bosbranden hier zeer klein. Mocht er toch brand ontstaan, zijn alle 
exploitatiewegen en berijdbare wegen in principe toegankelijk voor de hulpdiensten.  

Het noodplan wordt opgemaakt naar Limburgs model (kleurencode). De paden werden benoemd 
opdat duidelijk is waar de persoon in nood zich bevindt. De namen van de paden werden 
overgenomen van ANB (zuidelijk parkdeel) of werden achterhaald aan de hand van een lijst van 
Maurice Wynent (noordelijk deel). Deze worden op terrein op dezelfde wijze als in het Zoniënwoud 
weergegeven namelijk verticaal ingefreesd op houten palen. 

Open plekken 

Vanuit landschappelijk en historisch oogpunt zijn open plekken niet wenselijk in dit beheertype. 
Wanneer een ouder individu sterft, zal tijdelijk een open plek ontstaan die ingevuld wordt door 
jongere exemplaren.  

Het Dalkruid in bestand II heeft baat bij meer lichtinval, hier wordt dus plaatselijk meer openheid 
gecreëerd in het dichte bladerdek. De openheid is echter niet van die aard om te kunnen spreken 
van een open plek. 

Gradiënten en bosrandontwikkeling 

Het parkachtige karakter en de breedte van de bosbestanden laat niet toe om effectieve bosranden 
te gaan realiseren.  

Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 

Het zuidwesten van bestand III is een hotspot voor fungi. Bij het uitvoeren van beheermaatregelen 
(bv. maaien) dient bijzondere aandacht te zijn voor zones met fungi. Bodemverdichting bij 

Bestands

nummer
Hoofdboomsoort
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1
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2
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1
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2
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3
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0
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4
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5

2

0
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6

I Beuk B/Z B/Z B/Z

II Beuk B/Z B/Z B/Z

III Beuk B/Z B/Z B/Z

IV Beuk B/Z B/Z B/Z

1A Gewone Esdoorn B B B

2A Gewone Esdoorn B B B

2B Gewone Esdoorn B B B B

2C Gewone Esdoorn B B B

2D Gewone Esdoorn B B B

2E Gewone Esdoorn B B B
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bosexploitatie dient hier beperkt of vermeden te worden. Doorheen de zones die benoemd zijn als 
hotspot voor fungi kunnen geen uitsleeppistes gelegd worden. Een constant beheer (in de tijd) is 
gunstig voor de soortenrijkdom. Waar mogelijk worden de specifieke uitgangsituaties zoals 
beschreven in de conclusies van het onderdeel 3.6.9 fungi, behouden. 

In alle bosbestanden wordt gespeeld. Om verstoring door (over)betreding te vermijden, wordt een 
speelzone ingesteld in bestand I. In de overige bestanden is het verlaten van de paden niet meer 
toegestaan. Hierop dient de parkwachter actief te letten. 

Er werd geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen in het Park van Tervuren. Maar zoals 
eerder gezegd herbergt het park grote potenties voor (boomwonende) vleermuizen. Vleermuizen 
worden zoveel mogelijk kansen gegeven door het behoud van bomen met nestholten, rekening te 
houden met lichtvervuiling (beperken van verlichting, gebruik maken van vleermuisvriendelijke 
verlichting) Bomen die een veiligheidsrisoco inhouden maar bewoond worden door vleermuizen 
worden pas na het verlaten van de kolonies (15 augustus) geëxploiteerd. 

Dood hout en oude bomen 

Er dient gestreefd te worden naar minstens 4 en bij voorkeur 6à7% staand en liggend dood hout in 
het bos. Bij de dunningen mogen enkele dode en stervende bomen daarom blijven staan. Zo zal het 
aanbod staand en liggend dood hout geleidelijk aan toenemen. Een uitzondering wordt gemaakt 
voor de bomen die aan de bestandsranden staan en vrij naar de wandelwegen kunnen vallen, 
waardoor de veiligheid van de domein- c.q. bosbezoekers in het gedrang komt. Langs de boswegen 
zal jaarlijks uitgekeken worden naar potentieel gevaarlijke bomen. De keuze welke bomen gedund 
worden en eventueel liggend dood hout kunnen worden en welke blijven staan als staand dood 
hout, wordt gemaakt door de bosbeheerder. 

Er worden nergens eindkappen voorzien zodat de aanwezige oude bomen ouder en dikker kunnen 
worden. Dit is ook interessant in functie van de vleermuizen. 

Milieubeschermende functie 

Niet van toepassing 

Wetenschappelijke functie 

Niet van toepassing 

Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen 

Er zijn binnen de looptijd van dit beheerplan geen beheerwerken voorzien die de biotische of 
abiotische toestand wijzigen. 
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6.5 Samenvattende tabel beheermaatregelen 

 

Tabel 30: Beheerrichtlijnen voor de komende 20 jaar 

Relevante terreineenheden 
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Doelstelling 

   Inrichtingsbeheermaatregelen 

Franse tuin Museum  x x                   

  Heraanleg beplanting en padenstructuur Franse tuin 
naar plan van Lainé uit 1896 met 3 verschillende 
soorten beplantingsvakken en afboording 
grasperken met Cor-Tenstaal 

Omgeving Franse tuin en Koloniënpaleis  x x                   
  Terugplaatsen van beschikbare verdwenen beelden 

en vazen 

Vijvers van het park (V_30_1) en eilandjes 
(V_66) 

   x x                   Herstel oeverbeschoeiing vijvers 

P_85_2 x x x                     Herstel brugje over Gordaalvijver 

Vijvers van het park (V_30_1)   x x x x x                 Herstel verbinding tussen verschillende vijvers 

Vijvers van het park (V_30_1)   x x x x x                 Maatregelen bevordering viswatertype 

Vijvers V_30_5 in bosbestand V_4_34   x x x x x                 Inrichting ecologische poel 

P_85_1  x x  x                   Herstel brug Keizerinnendreef 

Keizerinnedreef, L_36, V_63_1 en V_63_2      x x x x x            
  Optimalisatie Keizerinnedreef (verharding én 

bomenrijen) 

Rijkunstdreef, L_48_8            x x x x x        Optimalisatie Rijkunstdreef 

L_53_2 en L_53_3 x x x                     Verbeteren erosiegevoelige halfverharde paden 

Dreven in het park x x x                   
  Vrijstellen maximaal te ontwikkelen kroonbreedte 

bomen van onderbegroeiing 

Alle paden in het park x x x                     Verduidelijking hiërarchie paden 

Bosbestand V_4_25 x x x                     Inrichting speelzone 
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Relevante terreineenheden 
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Doelstelling 

Zitbanken op grasveld V_14_46 x x x                   
  Niet-permanente inrichting / verharding onder 

zitbanken 

Grasveld V_14_49 x x x                     Heraanleg grasveld ten noorden Kasteelvijver 

Strategische punten (kaart 40) x x x                     Voorzien fietsenstallingen conform huisstijl 

Archeologische site L_71   x x x x x                 Uitvoeren ontwerp archeologische site 

Paden in het bos x x                      Voorzien palen met ingefreesde straatnaam 

Alle paden in het park x x x                   
  Plaatsen infoborden met reglement en 

toegankelijkheidsborden (kaart 40) 

Bosbestand V_4_15 x x X                     Inrichten hondenzone in bosbestand 2B 

P_87_1 en L_70_36 x x x x x                   Herstel Leuvensepoort en parkmuur 

   Omvormingsbeheermaatregelen 

Bosbestanden      x x x x x              Heraanplant bij uitblijven spontane verjonging 

   Reguliere beheermaatregelen 

Vijvers van het park (V_30_1) x     x     x     x     x 
  Vijfjaarlijkse afvissingscyclus (wateromwoelende 

soorten) 

Vijvers van het park (V_30_1) x x                      Verwijderen ganzen in eigen beheer 

Vijvers van het park (V_30_1)   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Verwijderen van ganzen in aanbesteding 

Vijvers van het park (V_30_1) x     x     x     x     x   Herhaalontslibbingen 

Bosbestand V_4_25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  Controle op windgevoelige en dode bomen in 

speelzone 

Bosbestanden V4_1, 6, 44 en 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  Controle op gevaarlijke takken in bosbestanden 

langs de N3, 2x / jaar en na zware stormen 

Verharde open ruimte (V_65) en verharde 
wegen (L_48) en paden (L_52) 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Onderhoud verharding: 1 x / 2 weken vegen 

Halfopen verharde ruimte (V_64), wegen 
(L_49) en paden (L_53) 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  Onderhoud halfopen verharding: 3-4 x / jaar 

branden 



 

2237753028_BP_Park_van_Tervuren.docx_beheerplan_Park_van_Tervuren/lme 186 

Relevante terreineenheden 
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Doelstelling 

Onverharde wegen (L_50) en paden (L_54) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  Maandelijkse controle minimale doorgang 1 meter 

van onverharde wegen en paden op vrijhouding 
(van maart tot oktober) 

Onverharde wegen (L_50) en paden (L_54) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  Manueel verwijderen overhangende takken en 

opschietende beplanting indien nodig na controle 

Aanwezige zitbanken (P_83) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Reiniging en controle zitbanken (4 x / jaar) 

Aanwezige afvalkorven (P_74) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Lediging afvalkorven (zie maatregel voor frequentie) 

Alle wegen, vijvers en grasperken x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  Tweewekelijkse verwijdering vuil op wegen, in 

vijvers en op grasperken 

Aanwezige fietsenstallingen (P_88) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  Herstellen en/of vervangen beschadigde 

fietsenstallingen (2 x / jaar) 

Aanwezige beelden (P_82) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Jaarlijks onderhoud aanwezige beelden 

Leuvensepoort (P_87) en delen van parkmuur 
(L_68) 

x  x   x   x   x   x   x   x 
  Onderhoud Leuvensepoort en bewaarde delen 

parkmuur (relict) 

Aanwezige vista’s en doorzichten in het park x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  Jaarlijkse controle vista’s en doorzichten met 

verwijdering van takken 

P_85_2    x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  Jaarlijks onderhoud van het  brugje Gordaalvijver na 

herstel 

V_30_3 en V_30_4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Maandelijks onderhoud waterpartijen Franse tuin 

Snoeivormen in Franse tuin (P_72) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  Onderhoud van de snoeivormen in de Franse tuin 

(1x / jaar in maart) 

Sierbeplanting in Franse tuin (V_28) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  Onderhoud van de sierbeplanting in de Franse tuin 

(zie maatregel voor werkwijze en frequentie) 

Hagen in het park (L_37) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Onderhoud van de hagen (2-3 x / jaar) 

Alle hagen x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
  Vervangen haagexemplaren vervangen (in oktober-

november of februari-maart) 

Heesters in het park (V_13 en P_72) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Onderhoud van de heesters (4 x / jaar) 

Alle bomen langs paden x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Controle / kappen van dode of beschadigde bomen 

Bomen in het park (P_56) x  x   x   x   x   x   x   x   Onderhoud van de solitaire bomen (1x / 3 jaar) 
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Relevante terreineenheden 
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Doelstelling 

Gazonperken in het park (V_14) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

  Onderhoud van de gazonperken in het park (26-tal 
maaibeurten per jaar tussen april en oktober, 2x / 
jaar afsteken graskanten, 1x / jaar harken, bezaaiing 
wanneer nodig) 

Invasieve exoten in het park x x x x x x x   x   x   x   x  x 
  Bestrijding invasieve exoten (zie maatregel voor 

werkwijze en frequentie) 

   Bosbestanden 

Bosbestanden x x x      x x x      x x x   
  Dunnen met wegwerken dunningsachterstand (zie 

kapregelingstabellen) 

Invasieve exoten in bosbestanden x x x x x x x   x   x   x   x  x 
  Bestrijding invasieve exoten (zie maatregel voor 

werkwijze en frequentie) 

Bosbestanden x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   Jaarlijkse controle veiligheid paden en speelzone 

 



 

2237753028_BP_Park_van_Tervuren.docx_beheerplan_Park_van_Tervuren/lme 188 

BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Kaartenbundel 
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Bijlage 2 Parkreglement 

De gemeenteraad, 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 14/7/2004 tot bescherming van het Park van Tervuren en 
omgeving als monument; 

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990; 

Gelet op de Wet op de Riviervisserij; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de eigendomsoverdracht van de staat 
naar het Vlaams Gewest van onroerende goederen gelegen in het Zoniënwoud; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 1 april 2003 tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit 
van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, 
als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der 
Gebouwen; 

Gelet op het parkreglement d.d. 17 mei 1939; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 juni 2006 houdende goedkeuring van het Parkreglement; 

Overwegende de noodzaak om het vastgestelde reglement d.d. 29/06/2006 aan te passen in artikel 
2 (specifiëren van de openbare wegenis) en artikel 7 (aanpassen van het bedrag van de 
administratieve geldboete); 

Op voorstel van het college van burgmeester en schepenen; 

BESLUIT: met 22 'ja' stemmen bij 4 onthoudingen (Micha, Thienpont, de Jamblinne de Meux, 
Valentin) 

De gemeenteraad keurt volgend politiereglement goed: 

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1: 
Dit politiereglement is van toepassing op het parkgedeelte van het Park van Tervuren in de 
gemeente Tervuren, zoals omschreven in het Ministerieel besluit van 17/7/2004 houdende de 
bescherming als monument van het Park van Tervuren, met uitzondering van de zones die vallen 
onder de bepalingen van het bosdecreet d.d. 13 juni 1990 (en meermaals gewijzigd), verder park 
genoemd. 

Artikel 2: 
§1. Het park is, met uitzondering van de Kapucijnenpoortdreef, de Rijkunstdreef en de 
Kastanjedreef, tussen 23.00 uur en 06.00 uur gesloten voor het publiek. 
§2.  Het park kan geheel of gedeeltelijk gesloten worden om redenen van veiligheid, brandgevaar, 
bescherming of natuurbehoud op bevel van het Agentschap voor Natuur en Bos of de Regie der 
Gebouwen, elk voor wat hun specifieke territoriale bevoegdheden betreft.  Bij onweer of hevige 
wind moeten de bezoekers het park onmiddellijk verlaten.  Als richtwaarde voor hevige wind wordt 
60 km/uur aangeduid.  De bezoeker wordt geacht op de hoogte te zijn van de algemene 
weersverwachtingen.  Hij wordt verder geacht de plaatselijke weersomstandigheden en de evolutie 
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ervan op te volgen en zijn handelen daaraan aan te passen. 
§3.  Ook het gemeentebestuur van Tervuren kan  om redenen  van openbare veiligheid besluiten om 
maatregelen met betrekking tot de sluiting van het park te nemen, in voorkomend geval wordt het 
Agentschap voor Natuur en Bos of de Regie der Gebouwen verwittigd. 

Artikel 3: 
§1. Onverminderd de bepalingen van artikel 20 en 97 van het Bosdecreet, en de bepalingen van art. 
5 van dit reglement,  is het in het park, voor de bezoekers van het park verboden om: 
1° over omheiningen te klimmen 
2° beschadigingen aan te brengen aan grasperken, planten, bomen en tot de uitrusting van het Park 
behorende roerende of onroerende goederen in het algemeen.  Het is eveneens verboden deze te 
verplaatsen of te misbruiken. 
3° dieren te doden, te vangen of te verstoren. Het is eveneens verboden om de nesten, holen of 
schuilplaatsen van dieren te verwijderen, te beschadigen of te verstoren.  
4° zich op de grachten of waterpartijen te begeven, watersport te beoefenen, te baden, te varen of 
stenen of andere voorwerpen te gooien.   
5° voertuigen te wassen 
6°  honden of huisdieren vrij te laten rondlopen of met een leiband langer dan 1.5 meter; 
7° Afval, van welke aard ook, achter te laten of weg te werpen, behalve in de daartoe voorziene 
vuilnisbakken. 
8° Vuur te maken, behalve bij de uitvoering van beheerswerken. 
9° De rust in het Park en van de bezoekers op welke wijze dan ook te verstoren; 
§2. Onverminderd de bepalingen van artikel 20 en 97 van het Bosdecreet, is het in het park, 
behoudens dienstnoodwendigheid, verboden om volgende handelingen uit te voeren, behalve 
indien hiervoor voorafgaandelijk een schriftelijke toelating werd verleend afhankelijk van de 
territoriale bevoegdheid door hetzij de Regie der Gebouwen, hetzij het Agentschap voor Natuur en 
Bos en steeds het gemeentebestuur van Tervuren: 
1° dood hout, zowel liggend als staand, te verwijderen,  
2° te schaatsen.  De overheid die de toelating verleent kan in geen geval verantwoordelijk worden 
gesteld voor gebeurlijke ongevallen. 
3° Reclame of publiciteit te voeren onder gelijk welke vorm,  
4° Te leuren, voorwerpen uit te stallen of gelijk welke handelsactiviteit uit te oefenen,  
5° Tenten, strandzeilen of dergelijke te plaatsen  
6° feestelijkheden, bijeenkomsten en/of sportmanifestaties in te richten of te organiseren of 
vuurwerk af te steken, 
§3. Voor andere activiteiten en/of handelingen, niet vermeld in §1 en §2, dienen steeds 
voorafgaandelijk een schriftelijke toelating verleend te worden, afhankelijk van de territoriale 
bevoegdheid, door het zij de Regie der Gebouwen, hetzij het Agentschap voor Natuur en Bos en het 
gemeentebestuur van Tervuren. 

HOOFDSTUK II - VISREGLEMENT 

Artikel 4 – Vossemvijver 
§1 Hengelen op de Vossemvijver is enkel toegestaan in de daartoe voorziene hengelzone en mits in 
het bezit te zijn van een geldig visverlof van de Vlaamse Gemeenschap. 
§2 Aansprakelijkheid. 
Het Agentschap Natuur en Bos wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele ongevallen die zich op 
of rond de Vossemvijver kunnen voordoen ingevolge de beoefening van de hengelrecreatie. 
§3 Toegelaten perioden en zones. 
1. Binnen de beperkingen van de visserijwetgeving is het vissen slechts toegelaten tijdens de 
openingsuren van het park, bepaald in artikel 2. 
2.. Enkel de bewegwijzerde plaatsen zijn toegankelijk als parkeerplaats. 
3.. Op de Vossemvijver mag alleen gehengeld worden in de zone aangeduid met de borden in bijlage 
van dit reglement. 
§4 Specifieke bepalingen voor het hengelen 



 

2237753028_BP_Park_van_Tervuren.docx_beheerplan_Park_van_Tervuren/lme 192 

1. Het gebruik van telegeleide boten is verboden. 
2. Het werphengelen over een afstand van meer dan 25 meter is verboden. 
3. Elke gevangen vis, ongeacht de maat en/of de toestand waarin die verkeert, dient onmiddellijk in 
de Vossemvijver teruggezet te worden. 
4. Het gebruik van leefnetten, bewaarzakken e.d.m. is verboden. 
5. Het gebruik van levende of dode aasvisjes is verboden. 
6. Het vissen van op een vaartuig is verboden. 
7. Nachtvisserij is niet toegelaten op de Vossemvijver. 
§5. Machtigingen en activiteiten 
1°. Hengelwedstrijden zijn slechts toegelaten mits schriftelijke toestemming van het Agentschap 
voor Natuur en Bos.  Deze vergunning bepaalt de modaliteiten waaronder deze activiteiten mogen 
doorgaan. 
2°. De aanvraag dient minimum een maand voor de geplande activiteit schriftelijk te worden 
ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos, die er over beslist. 
3° Initiatieven voor jeugdinitiatie worden ingediend bij de provinciale visserijcommissie van Vlaams-
Brabant 
§6 Beschermingsmaatregelen 
De visser die bij de beoefening van de hengelrecreatie  schade veroorzaakt aan het park en/of het –
meubilair (vijverboord, oevers, infrastructuur, beplantingen, de waterkwaliteit ed.) wordt hiervoor 
individueel aansprakelijk gesteld.  De schade zal op hem/haar verhaald worden. 
§7  Overige bepalingen 
1°. Het Agentschap voor Natuur en Bos Vlaams-Brabant kan op elk ogenblik een groot deel van de 
visplaatsen of de andere terreinen voorbehouden voor goedgekeurde activiteiten als jeugd- en 
initiatiehengelen, hengelwedstrijden, enz., gedurende de periode dat deze activiteiten zullen 
plaatsvinden. 
2°. Het Agentschap voor Natuur en Bos Vlaams-Brabant kan het vissen, sommige wijzen van vissen, 
het vangen van sommige vissoorten, evenals het gebruik van sommige tuigen of het gebruik van 
bijzonder (lok)aas tijdelijk toestaan of verbieden. 

Artikel 5 – Sint-Hubertusvijver, Kanaalvijver en Gordaelvijver 
Hengelen in de Sint-Hubertusvijver (Kasteelvijver), de Kanaalvijver en de Gordaelvijver is enkel 
toegestaan aan de leden van de Algemene Centrale ter Bevordering van de Riviervisserij. De 
modaliteiten worden bepaald door de Regie der Gebouwen. 

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN 

Artikel 6 : 
Iedere persoon die weigert de opmerkingen, door de bevoegde ambtenaren, park- en/of 
boswachters gemaakt krachtens dit reglement of andere toepasselijke wetgeving, in acht te nemen 
kan onmiddellijk uit het park worden gezet. 

Artikel 7: 
De inbreuken op de beschikkingen van huidig reglement, met uitzondering van die inbreuken die 
strafbaar gesteld worden door het Bosdecreet en de Wet op de Riviervisserij, worden bestraft met 
een administratieve geldboete van maximaal 250,00 Euro. 
 
Artikel 8: 
Onderhavig reglement vervangt het Parkreglement van 17 mei 1939 en zijn besluit van 29 juni 2006. 

Artikel 9: 
Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de Regie der Gebouwen, het Agentschap 
voor Natuur en Bos, het parket van de Procureur des Konings te Leuven en de Bestendige Deputatie 
van de provincieraad van Vlaams-Brabant. 
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Bijlage 3 Specifiek reglement Park van Tervuren 

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1: 
Dit toegankelijkheidsreglement is een aanvullend reglement op de toegankelijkheidsreglementering 
van het boscomplex Zoniënwoud, zoals bedoeld in art. 10 van dat laatste. Het heeft betrekking op 
het Park van Tervuren, dat in eigendom is van en wordt beheerd door verschillende instanties. 

Artikel 2: 
 
Het gemeentebestuur van Tervuren kan om redenen van openbare veiligheid besluiten om 
maatregelen met betrekking tot de sluiting van het park te nemen, in voorkomend geval wordt het 
Agentschap voor Natuur en Bos of de Regie der Gebouwen verwittigd. 

Artikel 3: 
 
§1. Onverminderd de bepalingen van artikel 20 en 97 van het Bosdecreet, is het in het park, 
behoudens dienstnoodwendigheid, verboden om volgende handelingen uit te voeren, behalve 
indien hiervoor voorafgaandelijk een schriftelijke toelating werd verleend afhankelijk van de 
territoriale bevoegdheid door hetzij de Regie der Gebouwen, hetzij het Agentschap voor Natuur en 
Bos en steeds het gemeentebestuur van Tervuren: 
1° te varen of te schaatsen.  Schaatsen is enkel toegelaten op de Bootjesvijver, de Kanaalvijver en de 
Gordaalvijver voor zover brandweer of gemeente ijsmeester aanduidt en beslist dat het ijs veilig kan 
betreden worden. De overheid die de toelating verleent kan in geen geval verantwoordelijk worden 
gesteld voor gebeurlijke ongevallen. 
2° Reclame of publiciteit te voeren onder gelijk welke vorm,  
3° Te leuren, voorwerpen uit te stallen of gelijk welke handelsactiviteit uit te oefenen,  
4° Tenten, strandzeilen of dergelijke te plaatsen  
5° Feestelijkheden, bijeenkomsten en/of sportmanifestaties in te richten of te organiseren of 
vuurwerk af te steken, 

 
§2. Voor andere activiteiten en/of handelingen, niet vermeld in §1 en §2, dienen steeds 
voorafgaandelijk een schriftelijke toelating verleend te worden, afhankelijk van de territoriale 
bevoegdheid, door het zij de Regie der Gebouwen, hetzij het Agentschap voor Natuur en Bos en het 
gemeentebestuur van Tervuren. 

HOOFDSTUK II - VISREGLEMENT 

Artikel 4 – 

 
§1. Hengelen is enkel toegestaan op de aangeduide plaatsen mits in het bezit te zijn van een geldig 
visverlof van de Vlaamse Gemeenschap. 
§2 Aansprakelijkheid. 
De beheerders en eigenaars wijzen alle aansprakelijkheid af voor eventuele ongevallen die zich op of 
rond de vijvers kunnen voordoen ingevolge de beoefening van de hengelrecreatie. 
§3 Toegelaten perioden en zones. 
 
 Er mag alleen gehengeld worden in de zone aangeduid met de borden in bijlage van dit reglement. 
§4 Specifieke bepalingen voor het hengelen 
1. Het gebruik van telegeleide boten is verboden. 
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2. Het werphengelen over een afstand van meer dan 25 meter is verboden. 
3. Elke gevangen vis, ongeacht de maat en/of de toestand waarin die verkeert, dient onmiddellijk 
teruggezet te worden. 
4. Het gebruik van leefnetten, bewaarzakken e.d.m. is verboden. 
5. Het gebruik van levende of dode aasvisjes is verboden. 
6. Het vissen van op een vaartuig is verboden. 
7. Nachtvisserij is niet toegelaten. 
§5. Machtigingen en activiteiten 
1°. Hengelwedstrijden zijn slechts toegelaten mits schriftelijke toestemming van het Agentschap 
voor Natuur en Bos.  Deze vergunning bepaalt de modaliteiten waaronder deze activiteiten mogen 
doorgaan. 
2°. De aanvraag dient minimum een maand voor de geplande activiteit schriftelijk te worden 
ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos, die er over beslist. 
3° Initiatieven voor jeugdinitiatie worden ingediend bij de provinciale visserijcommissie van Vlaams-
Brabant 

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN 

Artikel 5: 
De inbreuken op de beschikkingen van huidig reglement, met uitzondering van die inbreuken die 
strafbaar gesteld worden door het Bosdecreet, het Onroerenderfgoeddecreet en de Wet op de 
Riviervisserij, worden bestraft met een administratieve geldboete van maximaal 250,00 Euro. 
 
Artikel 6: 
Onderhavig reglement vervangt het Parkreglement van 2006. 

Artikel 7: 
Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de Regie der Gebouwen, het Agentschap 
voor Natuur en Bos, het parket van de Procureur des Konings te Leuven en de Bestendige Deputatie 
van de provincieraad van Vlaams-Brabant. 
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Bijlage 4 Beschrijving terreineenheden 
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Bijlage 5 Bodemprofielen en analyseresultaten 
bodemstalen 
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Bijlage 6 Meetresultaten meetpunten VMM 
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Bijlage 7 Bijlagen biotiek 
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