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Zone Omschrijving plantafstand

M1, M2 Struikgordel: eenstijlige meidoorn (25%), lijsterbes 
(15%), hazelaar (9,5%), gelderse roos (10%), 
hondsroos (10%), spork (10%), sleedoorn (15%), rode 
kornoelje (5%), boswilg (0,25%), wilde kamperfoelie 
(0,25%)

1x1m

M3, M4 Struikgordel ijl: zelfde soorten, maar verspreid  in 
random patroon 

Random, 1 per 
10 m2

BK1 Bosje aan de noordzijde: gladde iep (15%), fladderiep 
(5%), zoete kers (20%), zomereik (50%), europese 
vogelkers (10%)

2x2m

BK2, BK3 Boomkorrels: kleine groepjes zomereik. Doel hiervan 
is dat er op termijn enkele bomen uit die groepjes 
doorgroeien en grotere solitairen vormen in de 
struikgordel

1,5x1,5m

BK4 Bosje aan de zuidzijde aansluitend op de bosgordel 
buiten de afsluiting: zwarte els

2x2m

BK5 Verspreid inplanten van zwarte els (aanvulling van 
bestaande struiklaag)

Z1, Z2 Boszoom: verruiging gazon: 10 m buiten de 
struikgordel extensief te maaien
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Vlaanderen
is natuur

Meer weten over de 
uitvoering van de werken?
Check dan www.vlm.be 
(en zoek op Berlare Broek - Donkmeer)

VU: Vlaamse Landmaatschappij, ir. Toon Denys, gedelegeerd bestuurder - Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel - februari 2020

Riet- en bosontwikkeling Kleine Donk

Ter hoogte van de oever Kleine Donk 
wordt een natuurvriendelijke riet- en 
moerasoever aangelegd. Hiervoor ver-
dwijnen enkele bomen langs de oever. 
Voor de veiligheid van de wandelaar worden
ook enkele bomen verwijderd langs het 
wandelpad. De aansluitende populieren- 
aanplant op het recreatiedomein van Nieuw-
donk wordt gerooid maar later in de winter 
van 2020-2021 heraangeplant. Hierdoor zal het 
doorzicht van en naar het recreatiedomein  
tijdelijk meer open zijn. Na een aantal jaren zal 
het bos terug in volle ontwikkeling zijn en op-
nieuw een groen scherm vormen.

VLM.be
NATUURENBOS.be
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Afsluiting Nieuwdonk Afsluiting Nieuwdonk

leidend ambtenaar: 
Bart Damien, bart.damien@vlm.be

toezichter: 
Erik Biebuyck, erik.biebuyck@vlm.be

09 244 85 00

VRAGEN?

Recreatiedomein Nieuwdonk

Kleine 
Donk

Riet-
ontwikkeling


