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Inleiding 

In 2021 kochten de gemeente en de Vlaamse overheid samen 11 hectare aan in het 

Kravaalbos. Dankzij deze aankoop zal ruim 40 hectare van het Kravaalbos publiek 

toegankelijk worden. Dat is bijna de helft van de totale oppervlakte van dit unieke oude 

loofbos dat zich op het grondgebied van Asse, Aalst en Opwijk situeert. 

 

We organiseerden in juli 2021 een participatiewandeling voor buurtbewoners, 

verenigingen, bosbezoekers, adviesraden,….  

De stuurgroep, bestaande uit specialisten inzake landschap, erfgoed, ecologie en 

recreatie, ging met de input aan de slag en stelt nu graag het ontwerp van 

inrichtingsplan voor. 

 

In grote lijnen 
 

- Het bos breidt uit met ongeveer 76 are. 

- De zonevreemde woning en garage worden gesloopt.  

- Het gebied zal uitsluitend bestemd zijn voor wandelaars (voetgangers). 
- Uitheemse soorten worden vervangen door inheemse soorten. 

- We voorzien ruimte om te spelen en picknicken. 

- Het natste en meest kwetsbare deel van het bos blijft ontoegankelijk.  

- Er komt enkel een beperkte parking aan de ingang. 

  

Om ruiters en fietsers toe te laten in het gebied is een verbetering van de ondergrond 

noodzakelijk, gelet op de drassige ondergrond op sommige plaatsen. Dit kan enkel door 

het toevoegen van zand en steenslag. Natuur en Bos en Onroerend Erfgoed hebben een 

negatief advies gegeven voor het (semi-) verharden van de paden. Bijgevolg kunnen 

ruiters en fietsers niet toegelaten worden in het gebied. 

 

Toelichting inrichting in detail 
De nummering komt overeen met de nummers op het plan 
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1. Groenbuffers  

 

 
De groenstrook 1 ter hoogte van de Heuvelstraat heeft een breedte van +/- 10m 

en bestaat voornamelijk uit soorten zoals venijnboom, laurierkers, fijnspar, hulst 

en rododendron. De uitheemse soorten zoals laurierkers, rododendron en fijnspar 

worden geleidelijk vervangen door streekeigen soorten zoals sleedoorn, gelderse 

roos, meidoorn en hazelaar. De afsluiting in beton en de stalen schuifpoort worden 

weggenomen en vervangen door een meer natuurlijke afsluiting zoals 

kastanjehouten palen met draad. 

  
De groenstrook 1a, die vooral bestaat uit laurierkers, wordt vervangen door een 

houtkant met dezelfde soortensamenstelling als de groenstrook 1. Tegen de 

perceelsgrens met de woning nr. 51 worden schermen geplaatst voor maximale 

buffering. 
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De groenstrook 1b, bestaande uit laurierkers, wordt vervangen door een houtkant 

met dezelfde soortensamenstelling als de groenstrook 1 en 1a.  

 

 
De groenstrook 1c wordt voorzien langs de achterzijde van de tuinen, kant 

Heuvelstraat. Dit voor een maximale buffering van de tuinen naar het gebied. De 

houtkant bestaat voornamelijk uit streekeigen soorten zoals meidoorn, sleedoorn 

en hulst. 

 

2. Parking 

 

 
De bezoekersparking is toegankelijk via de Heuvelstraat en wordt aangelegd in 

betonnen grastegels, omrand met een haag in haagbeuk of beuk. 10 

parkeerplaatsen worden voorzien. Aansluitend wordt een fietsenstalling voor +/- 

48 fietsen aangelegd op een halfverharding zoals steenslag.  

De fietsbeugels bestaan uit houten palen.  

Ter hoogte van deze parking staat een infobord met algemene informatie over het 

gebied. De bestaande toegangsweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer 

en fietsers door middel van een houten slagboom. Voetgangers hebben wel steeds 

toegang.  

Ter hoogte van de parking wordt een totempaal geplaatst als herkenningspunt op 

het terrein.  
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Voorbeelden  

  
 

3. Poel 
 

   
De zone langs de rechterzijde van de toegangsweg is nu reeds een natte zone, 

welke zich goed leent voor de aanleg van een poel. Hier wordt een poel voorzien 

met een afmeting van +/-30m bij 12m. Langs de rand loopt een (gras)pad zodat 

de bezoeker het water van nabij kan aanschouwen. Naast de poel worden houten 

sculpturen geplaatst in de vorm van een kikker en de vuursalamander. Deze 

laatste komt voor in het gebied. Deze sculpturen zorgen voor een hogere beleving 

en kunnen als spelelement gebruikt worden door de kinderen.  

 

Voorbeelden 
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4. Toegangsweg / dreef  
 

   
De bestaande toegangsweg zal - zoals eerder vermeld in punt 2 - enkel 

toegankelijk zijn voor wandelaars. Op het einde van deze weg weg, nabij de 

ontmoetingsruimte, zullen de naaldbomen langs beide kanten vervangen worden 

door eiken, lindes of beuken, welke op termijn het dreefeffect zullen versterken. 

De bomen hebben een onderlinge plantafstand van 10m. 

 

5. Ontmoetingszone / onthaalzone 

Op de plaats van de te slopen woning met garage wordt een cirkelvormig plein / 

ontmoetingszone met een afmeting van Ø 30m aangelegd. Deze ruimte is 

polyvalent en kan gebruikt worden voor ontmoeten, zitten, picknicken en voor 

evenementen. Bij grote evenementen kan ook een of meerdere tenten geplaatst 

worden. Ter hoogte van de aansluiting met de dreef staan enkele totems. 

 

Voorbeelden 
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6. Speelzone / picknickzone 

 Deze zone sluit aan op de ontmoetingszone en vormt een overgang naar het bos. 

 Hier kan gespeeld en gepicknickt worden. Hier staan een aantal hoogstam 

 fruitbomen (+/- 8 stuks) met houten zitelementen (boomstammen) en 

 picknickbanken.  

 

Voorbeelden 

   
  

7. Speelbos 

 

 Het speelbos blijft bestaan in zijn huidige vorm, met het aanwezige dood hout 

 en takken als spelelement. Een aantal avontuurlijke spelelementen zoals 

 boomstammen en houtschijven kunnen nog toegevoegd worden. 

 Aan het begin en einde van deze zone wordt een houten portaal geplaatst met het 

 opschrift ‘speelbos’.  
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Voorbeelden 

    
 

8. Nat, ecologisch waardevol brongebied 

 

  
In dit gebied worden geen ingrepen gedaan, gelet op de aanwezigheid van 

 kwetsbare soorten fauna en flora (bijv. vuursalamander). Natuur en Bos zal 

instaan voor het dichten van de dam en herstellen van de poel centraal in het 

 gebied en dit om meer water vast te houden ten voordele van de fauna en flora. 

  

 Rondom deze zone, kunnen op vaste afstanden borden geplaatst worden met het 

 opschrift dat deze zone ontoegankelijk is. Een alternatief of aanvulling is het 

 aanbrengen van takkenwallen of doornige hagen. Een kijkwand kan ook nog 

 toegevoegd worden. Het wandelpad rond deze zone is gelegen op de plaats waar 

 het minste schade berokkend wordt aan fauna en flora. De toegangen worden 

 versmald of voorzien van een houten sluis / valpoortje met de  vermelding van 

 ‘ecologisch waardevol gebied’ via infobordjes. 

  

 Voorbeelden  

    
 

9. Historisch permanent grasland 

 Dit blijft een grasland, waar schapen zullen grazen.  
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10. Knuppelpad 

Rondom het ecologische waardevol brongebied worden op 2 locaties 

knuppelpaden aangelegd, daar waar het te nat of altijd drassig is. Dit over een 

lengte van in totaal +/- 165 lopende meter. Op deze manier kunnen deze paden 

ook bewandeld worden zonder schade toe te brengen aan de ondergrond. 

 

Voorbeeld 

   
 

11. Bebossing  

De zones zoals aangeduid op het plan kunnen bebost worden. De totale 

oppervlakte aan bijkomend bos bedraagt +/-76 are. 

De zone 11a vormt de overgang naar het nieuwe bos en zal beheerd worden als 

bosrand (ruigte met struikvegetatie). 

De naaldbomen in de zones 11b worden behouden om het authentieke karakter 

van de site te bewaren. Bij ziekte of bij de eindfase zullen deze omgevormd 

worden naar inheems loofhout (+/-29 are). 

 

  
 

Voor de zones die onmiddellijk bebost kunnen worden, worden de volgende 

boomsoorten voorgesteld (de soortkeuze is afhankelijk van de standplaats (licht 

of schaduw): 

Bos: wintereik, winterlinde, zomereik, veldesdoorn, boskers, haagbeuk, gewone 

lijsterbes en zwarte els (plandichtheid 2500 pl/ha - plantafstand 2m x 2m). 

bosrand of -mantel: rode en gele kornoelje, éénstijlige meidoorn, wilde 

kardinaalsmuts, zwarte els, liguster en hazelaar (plantdichtheid 2500 pl/ha - 

plantafstand 2m x 2m). 
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Timing 
 

1. Kappingen van dode naaldbomen (gerealiseerd) 

2. Openstelling van het gebied voor het publiek - 1 juni 2022 

3. Aanvraag vergunningen voor inrichtingswerken - zomer 2022 

4. Slopen van de woning met garage - zomer 2022 

5. Erembald-Kravaalhappening met officiële opening uitbreidingszone Kravaal - 18 

september 2022 

6. Aanleg poel - najaar 2022 

7. Bosaanplant (zones 11 en 11a) - winter 2022 

8. Aanleg harde infrastructuur (parking met fietsenstalling, ontmoetingsruimte, 

infoborden, zitbanken, spelelementen) – 2023 

 

 

Partners 

 
De inrichting is een samenwerking van de gemeente met het Agentschap voor Natuur en 

Bos, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en het Strategisch Project Landschap van 

Erembald tot Kravaalbos. 
 

 

           
 

    
   


