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Gelet op de vraag om advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, over de wijzigingen van hierna
genoemde besluiten, ontvangen op 2 mei 2016;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2010 betreffende de
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie;

Is de Commissie op 7 juni 2016 samengekomen.

Na de vertegenwoordiger van het kabinet van minister Frémault gehoord te hebben;

brengt de Commissie op 9 juni 2016 volgend advies uit:

Na de nauwkeurige verklaringen die haar gegeven werden over de wijziging van de besluiten:
Enerzijds,
‐

tot aanwijzing voor bepaalde delen van het Zoniënwoud met het statuut van natuur‐ en
bosreservaat met toepassing van de Ordonnantie betreffende het Natuurbehoud van 1 maart
2012;

‐

tot de aanwijzing van de natuur‐ en bosreservaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Dat het gaat om de integratie van de behoudsdoelstellingen, de formalisering van de beschermingsstatuten
of van het beheertype die reeds van toepassing zijn, en de verduidelijking van de plaatsbepaling van deze
zones, en van de paden en wegen op de kaarten;
Dat een van de doelstellingen het vinden van een evenwicht is tussen de verschillende functies van het
Zoniënwoud, met name: de cultuur, de natuur en de recreatieve bezigheid.
Dat geen enkele wijziging van de oppervlakte of van de perimeter aangebracht werd, behalve voor de zone
van de Grippensdelle, waarvoor een uitbreiding van het bosreservaat voorzien wordt in het oostelijke deel,
om een deel van het Zoniënwoud te kunnen opnemen op de UNESCO‐Werelderfgoedlijst;
Anderzijds,
‐

de aanwijzing van het natuurreservaat Zavelenberg en van zijn beheersplan dat tegelijkertijd
aangenomen moet worden;

Dat het eveneens gaat om de integratie van de behoudsdoelstellingen, de formalisering van de
beschermingsstatuten of van het beheertype die reeds van toepassing zijn, en de verduidelijking van de
plaatsbepaling van deze zones, en van de straten en wegen op de kaarten;
Dat het bestuur deelgenomen heeft aan de discussies voor hun opstelling, want de Zavelenberg moet
beschikken over een beheersplan dat met ecologische en erfgoed aspecten rekening houdt;
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De Commissie hecht haar goedkeuring aan de wijziging van deze besluiten evenals aan het beheersplan
voor de Zavelenberg.
Zij vraagt zich overigens af of het mogelijk is om de beukenkathedraal te vrijwaren en te herstellen, in het
kader van de integrale indeling als bosreservaat van het oostelijke deel van de Grippensdelle. Immers, het
beheer van dit type zone lijkt niet verenigbaar met het behoud van de beukenkathedraal met
erfgoedwaarde en loopt vooruit op een eventueel specifiek beheersplan voor deze zone.
Ten slotte merkt de Commissie een fout op in de Nederlandstalige versie, in art. 5 van het besluit dat aan
de Zavelenberg het statuut toekent van gewestelijke natuurreservaat, waar het woord 'bijlagen' en het
bijhorende werkwoord in het enkelvoud moeten staan ('bijlage 2'), niet in het meervoud.
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