Duurzaam beheer van landschapsgebieden op het Waalse
gewestelijke infrastructuurdomein
Groen integratiebeleid in Wallonië

Nationale weg
Nationale weg

SPW Mobilité - Infrastructure
Nationale weggen
Colonne

Snelweggen

Waterweggen
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Gestionnaires et expertise
Het boom erfgoed
• 160 000 bomen
• 40 000 bomen gevolgd meer dan 10 jaar
• 1 500 ha de ligneux le long des autoroutes
• Een budget van 15-17% van de totaal onderhoudsbudget
Expertise – Directie van milieu and landschapstudies
• Sanitaire staat van bomen;
• Landschapanalyse;
• Boomplantages ;
• Ondersteuning bij projecten
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Transversaal werk tussen 3 administraties

Circulaire over het beheer van landschapsgebieden
•

Transversaal werk tussen 3 administraties
Mobiliteit/Leefmilieu /Ruimtelijke ordening

•

Definitie can een kader voor het durrzam beheer
van landschapsgebieden
•

Objectief:
•
•

Behoud en ontwikkeling van de groene tracé
en zijn landschapintegratie
Onderhoud de niveau van veiligheid voor
gebruikers
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boom steegje

Circulaire - Perimeter
Landschapsgebieden
• Boom steegje, geisoleerde of in een groep
• Struik geisoleerde of in een groep
• Beboste massief, beboste koord, hagen
• Grasveld
• …
Le long des :
• Regionale wegen 2x1
• Regionale wegen 2x2 + snelweg
• Scheepvaartwegennet
• Andere omgevinghet Waalse gewestelijke infrastructuurdomein omgeving
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Een nieuwe landschapanalysemethod
→ Beredeneerde methode voor het behoud van wegbomen - MRCAV
•

Investiringsproject of verzoek om beveiliging langs de weg met bomen

•
•

Beslissingsondersteunende méthode
praktisch en objectief

•

Meest geschikte keuze van boombehandeling
• Landschap, Milieu, Cultuur
• Veiligheid

•

Steun voor stedenbouwkundige vergunning
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Landschapanalyse - Process
veiligheid/landschapseffectbeoordeling
1.
2.

Verdeling in homogene secties
Besluitvormingsmatrix :
•
•
•

Veiligheideffectbeoordeling
Berekening van de bijdrage landschap, milieu en culturele
Selectie van geschikte behandelingen
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Verdeling in homogene secties
N657 – weg tussen Oneux – Theux
•

4 homogene sectie
– Sectie 1 : BK 5,5 - 6,6
•

Platteland-steden en 90 km/h

– Sectie 2 : Bk 6,6 - 7,15
•

Platteland-steden met weiland Natura 2000

– Sectie 3 : BK 7,15 à 7.72
•

stedelijk, 70 km/h

– Sectie 4 : 7,7.72 à 8,2
•

Stedelijk , 50 km/h
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Veiligheid/landschapseffectbeoordeling
Besluitvormingsmatrix:
•

Berekening van het verkeersveiligheidsrisico door de Veiligheid directie
• Wegkenmerken, toestand en leesbaarheid van de weg, verkeer, snelheid,
ongevallen, boom-wegafstand, enz.

•

Berekening van de bijdrage landschap, milieu en culturele (door de Deep)
•
•
•
•

Intrinsieke kwaliteit van de bomen
Geschiktheid voor de infrastructuur
Milieu
Landschap
1

Selectie van geschikte behandelingen
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Verlaging van het veiligheidsrisico:
- door hoofdzakelijk te investeren
via primaire en secundaire
veiligheid.
- Als er geen andere oplossingen
zijn door bomen te compenseren.
(I,Di, Da)

Bomen onderhouden
en investeren om het
veiligheidsrisico te verminderen
via primaire en secundaire
veiligheid.
Politiek besluit om risico's te
nemen indien nodig.
(I, C)
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Als bomen het risico verhogen,
bestaande bomen verwijderen (S).
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Bomen onderhouden
en te beoordelen of investeringen
Als bomen het risico verhogen,
nodig zijn om het veiligheidsrisico
bestaande bomen verwijderen (S).
te verminderen.
Beleidsbeslissing om risico's te
nemen indien nodig. (I, C)
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Verbetering van de input via
nieuwe ontwikkeling met behoud
van een laag veiligheidsrisico
(C, Di, Da, S)

Verbetering van de input via
nieuwe ontwikkeling met behoud
van een laag veiligheidsrisico (C)

Verplichting tot onderhoud van
bomen
door regelmatig en effectief
onderhoud. (C)

Laag

Medium

Hooge

Onderhoud de bomen
en te beoordelen of investeringen
nodig zijn om het veiligheidsrisico
te verminderen.
Politiek besluit om risico's te
nemen indien nodig.
(I, C)

Bijdrage lanschape, milieu et cultureel (P.E.C.)
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Tronçon BK 5,5 à 6,6

Karakterisatie van de sectie 1
•
•
•

Lijn van 24 lindeboment (200 cm omtrek.) rechts
Elektrische kabels aan de rechterkant en boom boven
de kabels
Elagage autour des câbles mal réalisé

Sectie

Qualité
intrinsèque de
l'arbre
69,23%

Bijdrage : 31 – Gemiddeld Niveau

Intrinsieke kwaliteit Volwassen lindebomen in gemiddelde gezondheid

53,33%

Adéquation avec
l'infrastructure

Paysage
infrastructuur
Milieu
Landschap

Bomen die over de kabels hangen maar dicht bij de weg en snoeien
Steeds dichter wordende stedelijke ruimte - Ecologisch netwerk
goede ecologische bijdrage van de boom
Verbetert het lezen van de weg en het landschap
Minder dan 50% volledige uitlijning
Historische lijn

75,00%

70,00%

Environnement
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Bijdrage gemiddelde – hoog (31)
Bomen worden onderhouden of gecompenseerd
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Sectie 2 : BK 6,6 à 7,15
•
•

Snelheid 90km/h
Lijn van 17 lindebomen onder een
elektriciteitskabel

•

BK 6,75 - 6,98 :
• Weiland Natura 2000
• 9 lindebomen

•

BK 6,6 - 6,75 et BK 6,98 - 7,15
• sterke gelijkenissen in landschap
en milieu
• 4+ 4 lindebomen
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Qualité
intrinsèque de
l'arbre
76,92%

Tronçon 2 : BK 6,65 – 7,15

Adéquation avec
l'infrastructure

Paysage
66,67%

87,50%
80,00%

Sectie
Intrinsieke kwaliteit
infrastructuur
Milieu

Bijdrage : 35 – hoog niveau
Volwassen lindebomen - Goede gezondheid
Bomen die over de kabels hangen, maar dicht bij de
weg en gesnoeid
ecologisch kordon
Aanwezigheid van Natura 2000

Environnement

Verbetert het lezen van de weg en het landschap
Landschap

Meer dan 80% volledige uitlijning
Historische lijn
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•
•

Hoge bijdrage (35)
Bomen worden gehandhaafd -> Onteigening -> Verplaatsing van spoor in weiland

Sectie 3 et 4 : BK 7,15 -8,2
•

BK 7,15 - 7,72
–
–

•

BK 7,72 - 8,2
–
–

•

Snelheid 50km/h
8 lindebomen

snelheid 50km/h
3 lindebomen

In gewone
–
–
–
–
–

Stedelijke ruimte
Lijn naar rechts
Lindebomen
Alignement à droite
lindebomen
•

–

dicht bij de wegSubi des
Gesnoeid

Elektrische kabel naar rechts 1

Sectie 7,15 - 8,2
Sectie 3 en 4
Intrinsieke kwaliteit
infrastructuur
Milieu

Bijdrage : 26 - Middel Niveau
Volwassen linde in gemiddelde gezondheid
Bomen over kabels
goede ecologische bijdrage
Minder dan 50% volledige uitlijning

Qualité intrinsèque
de l'arbre

Landschap

Historische lijn

•

Middel bijdrage (26)

•

Bomen worden onderhouden of gecompenseerd

0,77

Adéquation avec

Paysage

0,88 l'infrastructure

0,33
0,40

Environnement
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Landschapanalyse - Process
•

Presentatie en bespreking van de resultatenAvec les conseillers sécurité
– Met de veiligheidsadviseurs
– Met de projectleider

• Keuze van behandelingen voor de bomen
• stedenbouwkundige vergunning
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EEN ORGANISATIE VAN

MET DE STEUN VAN

Contact
Samantha Straet
Tel

Environnement.paysage.infrastructures@spw.wallonie.be

