VR 2017 1407 DOC.0722/6
Bijlage 4. Lijst met de natuurstreefbeelden van regionaal belang als vermeld in artikel 24

In de onderstaande tabel worden in kolom 1 de natuurstreefbeelden vastgesteld die voor
Vlaanderen van regionaal belang zijn, vermeld in artikel 16septies, derde en vierde lid, van
het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
BWK-eenheid
Ae, aev, aer
Ao
Ah
Hc
hp*, hpr*
hp*, hpr*
hp*

Code

Hm
Hu
Mr, mru, mrb

rbbmr

Omschrijving
Eutrofe plas (geen habitat)
Oligotroof tot mesotroof water (geen habitat)
zilte plassen
dotterbloemgrasland
zilverschoongrasland
Kamgrasland
soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden (geen habitat, geen rbbzil
en geen rrbkam)
soortenrijke weilanden met veel sloten en/of
microreliëf (geen habitat, geen rbbzil en geen rrbkam)
soortenrijke weilanden met veel sloten en/of
microreliëf met elementen van moerassige vegegaties
of halfnatuurlijke graslanden (geen habitat, geen rbbzil
en geen rrbkam)
moerasspirearuigte met graslandkenmerken
natte ruigte met moerasspirea (geen habitat en geen
rbbhf)
vochtig, licht bemest grasland gedomineerd door
russen
onbemest, vochtige pijpenstrootjesgrasland
mesofiel hooiland
rietland en andere Phragmition-vegetaties

Mz
mc

rbbmr
rbbmc

zeebiesvegegatie
grote zeggenvegetaties

Ms

rbbms

ppmb, ppms

rbbppm

sg, sgu
Sm

rbbsg
rbbsm

so

rbbso

kleine zeggenvegetaties niet vervat in overgangsveen
(type 7140)
structuurrijke, oude bestanden van Grove den met een
minimale leeftijd van tachtig jaar
brem- en gaspeldoornstruwelen
gagelstruweel, niet vervat in een habitattype ten
gevolge van hun ondergroei
vochtig wilgenstruweel op venige en zure grond

sp

rbbsp

doornstruwelen van leemhoudende gronden

sf

rbbsf

moerasbos van breedbladige wilgen

Sk
Sf

rbbsp

doornstruwelen van leemhoudende gronden
vochtig, meso- tot eutroof wilgenstruweel
habitat, geen rbbsf)

rbbah
rbbhc
rbbzil
rbbkam

hpr*
hpr*
met
elementen
van Mr, Mc,
Hu, Hc
Hf
Hf

rbbhf

Hj

(geen
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van <datum>
betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE
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