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1 VERKENNING 

1.1 Algemene beschrijving 

1.1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

De afbakening van het beheerplan berust op een veiligheidszone van 65 m breed rondom 

hoogspanningslijnen (i.e. de veiligheidszone van 32,5 m aan weerszijden van de as van de lijn). 

De veiligheidsafstanden volgen uit het AREI Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties art. 164 en 

266 (Bijlage 1). 

De wet van 1925 regelt het recht van Elia om de veiligheidsafstanden te vrijwaren: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1925031002&table_name=wet 

De gronden, onderwerp van dit beheerplan, zijn door de eigenheid van het studiegebied eigendom van een 

uitgebreide set aan private en openbare eigenaars. De identiteit van de participerende eigenaars en hun 

percelen zijn opgenomen in Bijlage 2 (zie 1.1.2).  

Het beheer van de gronden wordt waargenomen door, tevens indiener van het beheerplan: 

Elia Permits 

Culliganlaan, 1G (DIE 1.12) 

1831 DIEGEM 

Verantwoordelijke beheer: Philip Driesen, Emiel Van Dorenlaan 99, 3600 Genk 

 

1.1.2 Kadastraal overzicht en bestemming 

Kaart 1.1 

1.1.2.1 Kadastrale percelen 

Het studiegebied wordt omschreven als de percelen waar houtige opstand voorkomt binnen de 

veiligheidszone van 65 m langsheen de volledige hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsposten van 

Geel-Heze en Van Eyck (66,5 km). 

In Bijlage 2 volgt een overzicht van de kadastrale percelen waarop het beheerplan van toepassing is, met 

andere woorden die percelen waarvoor de eigenaar een overeenkomt met Elia ondertekend heeft (tevens 

weergegeven op Kaart 1.1). Dit geldt dus enkel voor het deel van de kadastrale percelen dat binnen de 

veiligheidszone gelegen is. Het globale kader omvat ook die percelen die niet mee opgenomen worden in 

het natuurbeheerplan waar ook houtige opstand op staat en die bij de initiële ingreep gekapt zullen worden 

via een kapmachtiging. 

De totale oppervlakte van percelen in het projectgebied waarvoor eigenaars toestemming hebben verleend 

voor opmaak van een natuurbeheerplan omvat 47,83 ha, waarvan 27,57 ha in eigendom bij privéeigenaars 

en 20,26 ha in openbaar eigendom. 

Met betrekking tot de uitvoering van het beheer is overeengekomen dat het beheer zal uitgevoerd worden 

door de eigenaar conform het beheerplan, of de eigenaar geeft Elia de opdracht om gedurende de looptijd 

van het beheerplan het beheer in de veiligheidszone uit te voeren. Het beheer door Elia ontslaat de eigenaar 

van de verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen/schade aan de hoogspanningslijn door opgaand 

groen op zijn vermelde percelen. 

Indien de betrokken percelen reeds vervat zitten of zullen vervat worden in een ander bosbeheerplan, zal het 

natuurbeheerplan als addendum gelden bij het uitgebreid bosbeheerplan. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1925031002&table_name=wet
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1.1.2.2 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk 
uitvoeringsplan 

• Het merendeel van de hoogspanningslijn is gelegen in natuurgebied. Hieronder worden de doorkruiste 

gewestplanbestemmingen vermeld in afnemende volgorde: 

• Natuurgebied (35%) 

• Landschappelijk waardevol gebied (17%) 

• Agrarisch gebied (15%) 

• Bosgebied (13%) 

• Gebied voor verblijfsrecreatie (12%) 

• Agrarisch gebied met ecologisch belang (3%) 

• Militaire gebieden (2%) 

• Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (1%) 

• Bufferzones (1%) 

• Industriegebied (1%) 

• Woongebied (<1%) 

• Woongebied met landelijk karakter (<1%) 

• Tijdelijk gebied voor gemeenschapsvoorzieningen (<1%) 

• Gebied voor dagrecreatie (<1%) 

• Milieubelastende industrieën (<1%) 

• Ambachtelijke bedrijven en KMO’s (<1%) 

• Stortgebieden (huisafval en niet-giftige stoffen) (<1%) 

 

1.1.3 Situering 

Kaart 1.2 

1.1.3.1 Topografische ligging 

Het beheerplan omvat percelen gelegen in de gemeenten (van West naar Oost): Geel, Laakdal1, Meerhout, 

Balen, Ham, Lommel2, Hechtel-Eksel, Peer, Oudsbergen, Bocholt, Bree en Kinrooi, gelegen langsheen de 

hoogspanningslijn Geel-Heze en Van Eyck. 

 

1.1.3.2 Algemeen – administratief 

Het studiegebied ligt binnen volgende werkingsgebieden van het Agentschap voor Natuur en Bos: 

• Beheerregio Netebronnen-Zuiderkempen: Hildegarde Quintens 

• Beheerregio Lage Kempen: Gui Winters 

• Beheerregio Noord-Oost Limburg: Koen Thijs 

 

1.1.3.3 Relatie met andere groendomeinen 

Het projectgebied doorkruist verschillende groengebieden waarop beheerplannen of inrichtingsvisies van 

toepassing zijn. Volgende worden onderscheiden: 

• Boscomplexen (met bosbeheerplan: uitgebreid of beperkt): 

• UBP Grootbroek Kinrooi 07/41-512-5/278 

• UBP Bree 07/41-512-5/280 

• UBP Peer 2 Grote-Brogel  

• UBP Meeuwen-Gruitrode 

• BBHP Mussennest-Bolissen Hechtel-Eksel 

 

1 Binnen deze gemeente is enkel een overspanning van de hoogspanningslijn aanwezig (geen masten). 
2 Binnen deze gemeente is enkel een overlap met de veiligheidszone van de hoogspanningslijn aanwezig (geen masten). 



 

 

  

 

NATUURBEHEERPLAN 

9 van 130 

• BBHP Vlasmeerheide-Locht Hechtel-Eksel 09/41-512-5/311 

• BBHP Gerhoeven 06/41-512-5/265 

• BHP Gemeentebossen Hechtel 06/41-512-5/268 

• UBP Pidpa Balen-Kanaal UBP/AN/08/06 

• DANAH Kamp van Beverlo 

• UBP Duinengordel 

 

1.1.4 Beschrijving van de standplaats 

1.1.4.1 Statuut van wegen en waterlopen 

Het hoogspanningstracé kruist tal van nationale en lokale wegen, een opsomming zou omvangrijk zijn en 

weinig bijdrage leveren aan het inzicht in het studiegebied. 

Het projectgebied kruist de volgende bevaarbare waterlopen: Albertkanaal, kanaal Dessel – 

Kwaadmechelen, Kanaal naar Beverlo en Zuid-Willemsvaart. 

 

1.1.4.2 Hydrografie 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de waterlopen die aanwezig zijn binnen de 

werkzone (rondom de masten) en onder de hoogspanningslijn. 

Tabel 1-1: Aanwezige waterlopen binnen het projectgebied 

Mast VHAG Naam Cat. Bekken 

Kwaliteits

-doelstel-

ling  Mast 

VHA

G Naam Cat. Bekken 

Kwaliteits-

doelstel-

ling  

Binnen de werkzone Onder de hoogspanningslijn 

P64 8501 Grote Nete 1 Nete V P41-P42 40585 - 9 Nete B 

P65 8883 Rijloop 2 Nete B P42-P43 40584 - 9 Nete B 

P67 8928 Kwalijkloop 2 Nete B P54-P55 55109 Puntloop 9 Nete B 

P78 9148 Getbeek 2 Nete B P62-P63 8536 
Stelense 

Loop 
2 Nete B 

P83 921 
Gestelse 

Bemdenloop 
2 Nete P P70-P71 8961 

Hezemeer-

loop 
2 Nete B 

P91 698 Genebemdebeek 2 Nete P P76-P77 9077 Halfwegloop 2 Nete B 

P93 112 Luikse beek 2 Nete P P79-P80 997 
Oversteense 

Loop 
2 Nete P 

P96 997 
Oversteense 

Loop 
3 Nete P P83-P84 921 

Gestelse 

Bemdenloop 
2 Nete P 

P102 8590 - 9 Nete B P84-P85 846 Voortloop 2 Nete P 

P102 8550 
Heiloop-

Neerhoefloop 
2 Nete B P85-P86 112 Luikse Beek 2 Nete P 

P105 8953 Asbeek 2 Nete B P85-P86 834 - 9 Nete P 

P118 8650 Bijloop Nete 2 Nete B P89-P90 16 
Kanaal 

Dessel-

bev

aar
Nete V+P 



 

 

  

 

NATUURBEHEERPLAN 

10 van 130 

Mast VHAG Naam Cat. Bekken 

Kwaliteits

-doelstel-

ling  Mast 

VHA

G Naam Cat. Bekken 

Kwaliteits-

doelstel-

ling  

Kwaad-

mechelen 

baa

r 

P119 8501 Grote Nete 2 Nete V P98-P90 678 Hoenderbeek 9 Nete P 

P139 17411 Tichelhovenloop 2 Maas  B P91-P92 624 
Gerhoeven-

weideloop 
2 Nete P 

P143 17376 Blijleverloop 9 Maas B P92-P93 660 - 9 Nete P 

P144 17377 
Oude 

Dommel/Molhem 
9 Maas B P97-P98 997 

Oversteense 

Loop 
3 Nete P 

            

P162 9701 
Veeweidewaterlo

op 
2 Maas B P105-P106 9048 Brisdilloop 2 Nete B 

P180 9890 Soerbeek 2 Maas B P112-P113 9048 Brisdilloop 2 Nete B 

P183 10078 - 9 Maas B P112-P113 348 
Kanaal naar 

Beverlo 

bev

aart

baa

r 

Nete V+P 

P204 9685 Jettenbeek 2 Maas V P123-P124 8633 Kiefhoekloop 2 Nete B 

P128-P129 8601 Veeweideloop 9 Nete B 

P136-P137 9726 
Hoenrikker-

loop 
9 Maas  B 

P137-P138 9726 
Hoenrikker-

loop 
2 Maas  B 

P138-P139 9702 Bollisenbeek 2 Maas  V 

P143-P144 17376 Blijleverloop 9 Maas B 

P143-P144 9512 Dommel 2 Maas V 

P150-P151 9744 Peerderloop 9 Maas B 

P156-P157 18065 
Sloot 

Patersvijver 
9 Maas B 

P157-P158 9508 Warmbeek 2 Maas V 

P162-P163 9505 Abeek 2 Maas V 

P166-P167 9748 Vosbeek 9 Maas B 

P178-P179 15 
Zuid-

Willemsvaart 

Bev

aar

baa

r 

Maas V+P 



 

 

  

 

NATUURBEHEERPLAN 

11 van 130 

Mast VHAG Naam Cat. Bekken 

Kwaliteits

-doelstel-

ling  Mast 

VHA

G Naam Cat. Bekken 

Kwaliteits-

doelstel-

ling  

P181-P182 9945 
Breeërstads-

beek 
2 Maas B 

P183-P184 10038 
Horstgater-

beek 
2 Maas B 

P184-P185 10038 
Horstgater-

beek 
2 Maas B 

P188-P189 10102 
Kaniëlstraat-

beek 
2 Maas B 

P190-P191 15627 
Verstraetens-

lootje 
9 Maas B 

P192-P193 15649 Kadastersloot 9 Maas B 

P196-P197 10126 Broekziep 2 Maas B 

P197-P198 15605 
Bakersvens-

loot 
9 Maas B 

P199-P200 10143 Renne 3 Maas B 

P199-P200 15619 - 9 Maas B 

P199-P200 15620 - 9 Maas B 

P201-P202 9995 - 9 Maas B 

P202-P203 9522 Itterbeek 2 Maas V 

P206-P207 10011 - 9 Maas B 

P207-P208 9823 Witbeek 2 Maas B 

P208-P209 9965 - 9 Maas B 

B: basiskwaliteit 

V: Viswater 

P: Productie drinkwater 

 

1.1.4.3 Pedologie 

Kaart 1.3 

Het projectgebied situeert zich in de Kempen en de zandstreek. Het overheersende bodemtype is bijgevolg 

zand en zandleem.  

Volgende bodemseries zijn aanwezig: 

• matig natte lemig zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont  

• matig droge lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 

• matig droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont 

• matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 

• droge lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont 

• zeer sterk gleyige kleibodem zonder profiel 

• duingrond 

• veen 
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1.1.4.4 Geologie 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de geologie ter hoogte van het projectgebied.  

Tabel 1-2: Geologie ter hoogte van het projectgebied 

Formatie Beschrijving Traject  Km % 

Formatie van Diest 

groen tot bruin zand, 

heterogeen, meerdere 

grindlagen, (ijzer) 

zandsteenbanken, 

kleirijke horizonten, 

schuine gelaagdheid, 

glauconietrijk, 

micarijke horizonten 

P61-P106 20 22% 

Formatie van 

Kasterlee 

bleekgroen tot bruin 

fijn zand, paarse klei-

horizonten, licht 

glauconiethoudend, 

micahoudend, 

onderaan kleine 

zwarte silexkeitjes 

P106-P165 24,5 27% 

Formatie van Mol 
wit grof kwartszand, 

lignietlagen 
P165-P170 2,2 2% 

Kiezeloolietformatie 

wit zand, enkele 

kleihoudende en 

lignietachtige 

intercallaties 

P170-209 17,3 19% 

 

1.1.5 Ligging in beschermingszones 

Kaart 1.4 

1.1.5.1 Habitat- en Vogelrichtlijngebied 

Volgende zijn de habitat- en vogelrichtlijngebieden die door het hoogspanningstracé doorsneden worden of 

die er in de buurt van liggen: 

Habitatrichtlijngebied SBZ-H 

• BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor 

• B2200033 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en 

vengebieden 

• B2200033 Abeek met aangrenzende natuurgebieden 

Vogelrichtlijngebied SBZ-V 

• BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek 

• BE2217310 Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer 

• BE2221314 Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof 

 

Hierna worden de instandhoudingsdoelstellingen voor de habitat- en vogelrichtlijngebieden opgenomen. 
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1.1.5.1.1 SBZ-H “BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, 
Langdonken en Goor” 

De vallei van de Grote Nete bestaat uit een afwisseling van heide-, bos-, vallei- en moerasgebieden met een 

grote dieren- en plantenrijkdom. In de Grote Nete zit de grootste populatie van beekprik in Vlaanderen. De 

vallei ligt in het zuidoosten van de provincie Antwerpen, en bestaat uit een valleigebied dat zich uitstrekt van 

de bron tot de middenloop van de Grote Nete. Ook de aanliggende rivierduinen, enkele boskernen en de 

depressies van de Langdonken en het Goor behoren tot het gebied. Het landschap bestaat uit heide, 

graslanden, bossen en moerassen. De Grote Nete en haar vallei vormen de ruggengraat en het belangrijkste 

verbindingselement. Er is zeer weinig bewoning of intensieve landbouw in de vallei en de rivier heeft op veel 

plaatsen een goede structuur en waterkwaliteit. Op de rivierduinen komt plaatselijk nog heide voor. In sommige 

heidelandschappen is de kwaliteit sterk achteruit gegaan en is herstelbeheer nodig. De kwaliteit van de bossen 

is momenteel niet zo goed: te weinig aaneengesloten stukken, te veel uitheemse soorten en een tekort aan 

dik dood hout. 

De instandhoudingsdoelstellingen worden gegeven in (Tabel 1-3, Tabel 1-4, Tabel 1-5, Tabel 1-6 en Tabel 

1-7). 

 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_p#Populatie
https://www.natura2000.vlaanderen.be/begrippen/letter_h#Herstelbeheer
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Tabel 1-3: s-IHD BE2100040 – Valleilandschap 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties 

behorend tot het Ranunculion fluitans en het Callitricho-

Batrachion 

+ Toename van dit habitattype tot minimaal 80% van het 

traject van de volgende waterlopen binnen SBZ: 

- de Grote Nete, de Kleine Hoofdgracht-Balengracht, 

de Grote Hoofdgracht, de Asbeek, de 

Hanskenselsloop en de Brisdilloop in deelgebied 1; 

- de Varendonkse Beek in deelgebied 2; 

- de Molse Nete in deelgebied 3; 

- de Raamdonkse beek in deelgebied 7. 

 

Toename van dit habitattype tot minimaal 50% van het 

traject van de volgende waterlopen binnen SBZ: 

- de Heiloop in deelgebied 1; 

- de Grote Nete, de Scherpenbergloop en de 

Zeeploop in deelgebied 4; 

- de Steenkensbeek in deelgebied 7. 

 

Ontwikkeling van habitatwaardige trajecten in de 

watervoerende grachten die in de waterlopen 

uitmonden. 

+ Hooguit matig eutrotoof water met een lage stikstof- en 

fosforconcentratie;, lage concentratie 

bestrijdingsmiddelen en lage sedimentvracht. Natuurlijke 

beekstructuur (meandering, afwisseling 

sedimentfracties,...). Hiervoor dienen ongezuiverde 

lozingen (overstorten voorzien van nazuivering), 

rechtstreekse afspoeling van sediment in de waterlopen 

en slib- of kruidruimingen voorkomen te worden.  

 

Geen invasieve exoten (parelvederkruid, grote 

waternavel, …). 

91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 

+ Actueel 260 ha + toename 542 ha, met als richtwaarde 

voor bosuitbreiding 160 ha. 

 

Vanaf Stelen (deelgebied 5) stroomopwaarts dient 

alluviaal bos dominant in de vallei aanwezig te zijn met 

plaatselijk meer open zones. 

 

De belangrijkste toenames zullen gerealiseerd worden in 

de deelgebieden 1, 4, 6 en 7.  

 

De tot doel gestelde subtypes zijn: 

- oligotroof elzenbroek (91E0_oli) in het oosten van 

deelgebied 1 (Overmaai, De Most,…); 

- overwegend mesotroof elzenbroek (91E0_meso) in 

de rest van de Grote Netevallei (deelgebieden 1, 4 

en 5); 

+ Natuurlijke hydrologie in de vallei van de Grote Nete met 

een voldoende hoog grondwaterpeil, een voldoende 

hoge kweldruk en een natuurlijke 

overstromingsdynamiek. 

 

Voldoende aandeel (dik) dood hout. 

 

Voldoende soortenrijkdom en bedekking van 

sleutelsoorten in de kruidlaag. 

 

Voldoende open plekken (max. 3 ha) met mesotroof 

overgangs- en trilveen (7140_meso) en/of alluviale 

ruigtes (6430_hf of rbbhf). 

 

Geleidelijke bosranden aansluitend bij open vegetaties 

(graslanden, ruigtes, vijvers en moerassen). 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

- vogelkersessenbos (91E0_veb) langsheen de 

Kalsterloop in de Langdonken (deelgebied 6) en de 

Steenkensbeek in het Goor-Asbroek (deelgebied 7). 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het 

laagland, en van de montane en alpiene zones 

= Kwaliteitsverbetering van de habitatwaardige 

voedselrijke alluviale ruigtes (in totaal 112 ha) in de 

Grote Netevallei tot volwaardig habitat. 

+ Maximaal 30 % vergrassing en verruiging. 

 

Natuurlijke hydrologie in de vallei van de Grote Nete met 

een natuurlijke overstromingsdynamiek. 

 

Cyclisch kap- en maaibeheer. 

 

Spaanse vlag is een kwaliteitsindicator voor dit 

habitattype. 

7140_meso Mineraalarm circumneutraal overgangsveen + Actueel 25 ha + toename met 18 ha door omvorming 

van verboste graslanden, verdroogde alluviale ruigtes 

en/of naaldhoutbestanden op locaties in de Grote 

Netevallei met een veenbodem (De Most, Scheps,...) 

+ Natuurlijke hydrologie in de vallei van de Grote Nete met 

een voldoende hoge kweldruk. 

 

Aangepast maai- en kapbeheer.  

 

Porseleinhoen, kwartelkoning, blauwborst, ijsvogel, 

beekprik, rivierdonderpad en Kempense heidelibel zijn 

kwaliteitsindicatoren voor dit habitattype. 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type 

Magnopotamion of Hydrocharition 

 

7140_meso Mineraalarm circumneutraal overgangsveen 

= Kwaliteitsverbetering van de habitatwaardige vijvers en 

plassen (in totaal 55 ha) in het Griesbroek (deelgebied 

1), het Zammels Broek (deelgebied 2), het Selguis 

(deelgebied 3), het Malesbroek en het Belsbroek 

(deelgebied 4) tot volwaardig habitat. 

 

Op alle plaatsen waar kwaliteitsverbetering van 

habitattype 3150 wordt beoogd, zal zich mesotroof 

overgangs- en trilveen (7140_meso) ontwikkelen als 

verlandingsvegetatie. 

+ Helder, matig nutriëntenrijk (niet hypertroof) water met 

een matige stikstof- en fosforconcentratie en een min of 

meer neutrale tot matig alkalische pH.  

 

Voldoende kensoorten in de waterplantengemeenschap. 

 

Schuin aflopende oevers zonder te veel houtige opslag. 

 

Natuurlijke visstand. 

 

Geen invasieve exoten. 

 

Grote modderkruiper, roerdomp, woudaap, 

porseleinhoen en zwarte stern zijn kwaliteitsindicatoren 

voor deze habitattypes. 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

+ Actueel 9 ha + toename met 30 ha + Voldoende grote hooilanden met aanwezigheid van 

kenmerkende plantensoorten in hoge bedekking, door 

aangepast beheer. 

 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Beekprik - Lampetra planeri + Behoud van de goede staat van instandhouding van 

de populaties in de Kleine Hoofdgracht-Balengracht en 

in de Grote Nete stroomafwaarts de Hoolstmolen. Dit 

houdt in: minstens 5 individuen per m² in typische 

microhabitats (of meer dan 200 individuen per ha in 

beviste trajecten), minstens 3 lengteklassen aanwezig 

en steeds adulten aanwezig bij bemonstering in de 

reproductieperiode. 

 

Uitbreiding van het areaal en van de huidige populaties 

naar het stroomopwaartse traject van de Grote Nete 

en naar andere waterlopen in dit gebied (Zeeploop, 

Heiloop, Asbeek, …). Ook hier wordt gestreefd naar 

een goede staat van instandhouding. 

 

Deze doelstellingen sporen samen met de 

doelstellingen voor habitattype 3260. 

+ Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het 

habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en 

temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten.  

 

Goed ontwikkeld stroomkuilenpatroon met slibbanken en 

plaatsen met een substraat van zand en kiezel. 

 

Geen slib- of kruidruimingen in de beektrajecten waar de 

soort voorkomt. 

 

Geen vismigratieknelpunten (stuwen, duikers,…). 

 

Deze doelstellingen sporen samen met de 

doelstellingen voor habitattype 3260. 

Kleine modderkruiper - Cobitis taenia en 

Rivierdonderpad – Cottus gobio 

+ Uitbreiding van het areaal en van de huidige populaties 

naar de bovenloop van de Grote Nete en haar 

zijbeken. Er wordt voor beide soorten gestreefd naar 

een goede staat van instandhouding, d.w.z. een 

abundantie van minstens 2000 (kleine modderkruiper) 

resp. 200 (rivierdonderpad) individuen per ha en de 

aanwezigheid van alle lengteklassen 

(leeftijdsgroepen). 

 

Deze doelstellingen sporen samen met de 

doelstellingen voor habitattype 3260. 

+ Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het 

habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en 

temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten. 

 

Substraat van zand (kleine modderkruiper) of zand met 

grind, ijzerzandsteen, grote stenen en dood hout 

(rivierdonderpad). 

 

Geen rechtstreekse afspoeling van sediment in de 

beektrajecten waar rivierdonderpad voorkomt.  

 

Geen vismigratieknelpunten (stuwen, duikers,…). 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

 

Deze doelstellingen sporen samen met de 

doelstellingen voor habitattype 3260. 

Bittervoorn – Rhodeus sericeus amarus + Versterking van de populaties in vijvers en plassen in 

het Selguis (deelgebied 3) en het Malesbroek 

(deelgebied 4). 

 

Deze doelstelling spoort samen met de doelstellingen 

voor habitattype 3150. 

+ Goed ontwikkelde waterplantenvegetaties in de vijvers 

en plassen waar de soort voorkomt of kan voorkomen. 

 

Deze doelstelling spoort samen met de doelstellingen 

voor habitattype 3150. 

 

Aanwezigheid van zoetwatermossels van het geslacht 

Uno of Anodonta. 

 

Open verbindingen tussen vijvers en plassen in het 

Selguis en het Malesbroek met resp. De Molse en de 

Grote Nete. 

Kamsalamander – Triturus cristatus + Versterking van de populatie in de Langdonken tot een 

relatieve populatiegrootte van minstens 50 adulte 

individuen. 

 

Deze doelstelling spoort samen met de tot doel 

gestelde kwaliteitsverbetering van habitattype 3150. 

+ Natuurlijke visstand en goede waterkwaliteit in de 

plassen. 

 

Aanleg van een cluster van drie nieuwe permanent 

waterhoudende poelen van verschillende diepte in het 

oosten van de Langdonken. 

 

Kleinschalig landschap met opgaande vegetatie in de 

buurt van de waterhabitat. 

 

Geen migratiebarrières tussen land- en waterhabitat. 

Meervleermuis - Myotis dasycneme 

 

Rosse vleermuis – Nyctalus noctula 

 

Ruige dwergvleermuis/Kleine dwergvleermuis – Pipistrellus 

nathusii/Pipistrellus pygmaeus 

+ 

of 

= 

Behoud of indien mogelijk toename van de huidige 

populaties. 

+ Voldoende gemengde loofbossen en parken in de 

omgeving van de foerageergebieden. 

 

Toename van het aantal (oude) bomen met holtes en 

spleten. 

 

Open water (grote waterplassen, rivieren en kanalen) 

met beschutte, vegetatierijke oevers of gevarieerde 

beekvalleien (met vochtige graslanden, ruigtes, 



 

 

  

 

NATUURBEHEERPLAN 

18 van 130 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

perceelsrandbegroeiing,…) in de onmiddellijke 

omgeving van de zomerverblijfplaatsen. 

 

Verbetering van de waterkwaliteit van open water. 

 

Natuurlijke visstand en zo weinig mogelijk invasieve 

exoten in de waterplassen. 

 

Behoud, herstel en ontwikkeling van lijnvormige kleine 

landschapselementen (bomenrijen, houtkanten, …) op 

de aanvliegroutes naar de winterverblijfplaatsen en als 

verbinding tussen de zomerkolonies en de 

foerageergebieden. 

 

Vermijden van lichtpollutie op vliegroutes en 

jachtplaatsen. 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 

 

Tabel 1-4: s-IHD BE2100040 – Heidelandschap 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten 

 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten 

op landduinen 

+ Actueel 60 ha + toename met 90 ha, met als 

richtwaarde voor omvorming van aangeplant naaldhout 

60-70 ha. De grootste omvorming zal plaatsvinden op 

de Keiheuvel waar gestreefd wordt naar een 

aaneengesloten kern van minstens 110 ha. In Geel-Bel 

wordt gestreefd naar een aaneengesloten kern van 

minstens 30 ha. In het gebied Scherpenbergen-De 

Hutten zullen de landduinhabitats zich kleinschalig 

ontwikkelen als uitbreiding van bestaande relicten, als 

open plekken in de bossfeer of als corridors. 

+ Maximaal 10 % verbossing en 30 % vergrassing. 

 

Aanwezigheid van alle successiestadia van struikhei in 

de duinheide. 

 

Beperkte dynamiek (zandverstuiving) op de Keiheuvel. 

 

Maximaal 50 % open zand in Geel-Bel. 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met 

vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de 

Isoëto-Nanojunctea 

+ Actueel 18 ha habitattype 3130 + toename met 10 ha 

door omvorming van vis- en recreatievijvers en natte 

depressies. 

+ Helder, zeer zwak tot matig gebufferd en min of meer 

nutriëntenarm water met een lage stikstof- en 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

 

7140_cl Basenrijk overgangsveen met draadzegge  

 

Veruit de grootste omvorming zal plaats vinden in de 

Langdonken (deelgebied 6). 

 

Samen met de oppervlaktetoename van habitattype 

3130 zal de oppervlakte van de verlandingsvegetaties 

(habitattypes 7140_cl) toenemen. 

fosforconcentratie en een matig zure tot circumneutrale 

pH 

 

Schommelende waterstanden met periodieke droogval 

 

Geen invasieve exoten (watercrassula, …). 

 

Gevlekte witsnuitlibel en venwitsnuitlibel zijn 

kwaliteitsindicatoren voor dit habitattype. 

6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

van berggebieden (en van submontane gebieden in het 

binnenland van Europa) * 

 

Subtype 6230_hmo Vochtig heischraal grasland 

 

Subtype 6230_ha Soortenrijk struisgrasland 

+ Actueel 8 ha + toename met 23 ha door omvorming van 

niet-habitatwaardig jong bos. Veruit de grootste 

omvorming zal plaats vinden in de Langdonken 

(deelgebied 6). 

= Maximaal 10 % verbossing en 30 % vergrassing 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of 

lemige kleibodem (Eu-Molinion) 

 

Subtype 6410_mo Blauwgrasland 

+ Actueel 0,02 ha + toename tot 2 ha op de historische 

vindplaatsen van Spaanse ruiter door omvorming van 

niet-habitatwaardige graslanden en 

naaldhoutbestanden in de Langdonken (deelgebied 6) 

+ Meer sleutelsoorten. 

 

Aangepast beheer. 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot 

het Rhynchosporion 

+ Actueel 2 ha + toename met 8 ha door omvorming van 

verruigde graslanden in de depressies van de 

paraboolduinen van Scherpenbergen-De Hutten en 

Geel-Bel (deelgebied 4). 

+ Natuurlijke hydrologie met een voldoende hoge 

grondwaterstand. 

 

Jaarlijks maaibeheer. 

4030 Droge Europese heide = Behoud van de actuele oppervlakte (ca. 8 ha) in de 

Langdonken en het Goor. 

+ Jaarlijks maaibeheer. 

 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Drijvende waterweegbree – Luronium natans + Uitbreiding van het aantal populaties in de Langdonken 

tot verschillende structureel samenhangende 

groeiplaatsen van samen meer dan 50 m² en meer dan 

1000 planten per populatie. 

+ Geen invasieve exoten. 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

 

Uitbreiding van de populatie in het Goor tot één 

aaneengesloten populatie van 10-1000 planten 

Poelkikker – Rana lessonae + Toename van de actuele populatie in het Goor-Asbroek 

tot een relatieve populatiegrootte van minstens 200 

roepende mannetjes. 

 

Deze doelstelling spoort samen met de tot doel 

gestelde toename van vennen met 

Oeverkruidgemeenschappen (habitattype 3130_aom). 

+ Geen migratiebarrière tussen het Goor- Asbroek en de 

vallei van de Grote Nete.  

 

Natuurlijke visstand. 

 

Bestrijding van invasieve exoten, onder meer 

stierkikker. 

Porseleinhoen – Porzana porzana + 1-3 broedparen in de Langdonken. + Verhoging van het waterbergend vermogen van de 

depressies en van de omgeving van de Kalsterloop. 

 

Ontwikkeling van grote zeggenvegetaties en rietlanden 

langs de Kalsterloop. 

Ijsvogel – Alcedo atthis + Minimaal 3-5 broedparen in de Langdonken. + Helder water met een voldoende aanbod aan kleine 

vissen. 

Voldoende nestgelegenheid in de vorm van 

wortelkluiten van omgevallen bomen in de nabijheid 

van de plassen. 

Blauwborst – Luscinia svecica + Minimaal 3 broedparen in de Langdonken. + droogvallende oevers van plassen rijk aan insecten. 

 

verspreide struiken als zangpost. 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 
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Tabel 1-5: s-IHD BE2100040 - Boslandschap 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 

soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion roboripetraeae 

of Ilici-Fagenion) 

+ Actueel 143 ha + toename tot 241 ha, met als 

richtwaarde voorbosuitbreiding 62 ha. 

 

De belangrijkste omvormingen zullen gerealiseerd 

worden in de Langdonken (deelgebied 6), het 

Prinsenbos en het Asbroek (beiden in deelgebied 7). 

Effectieve bosuitbreiding is voorzien in het Varenbroek 

(deelgebied 2), het Asbroek, het Prinsenbos en het 

Kattenbos (alle drie in deelgebied 7). 

+ Voldoende spontane verjonging en heterogeniteit (qua 

leeftijd en soort) van het bomenbestand. 

 

Zo weinig mogelijke invasieve exoten. 

 

Voldoende aandeel (dik) dood hout. 

 

Voldoende soortenrijkdom en bedekking van 

sleutelsoorten in de kruidlaag. 

 

Maximaal 10 % verruiging. 

 

Voldoende open plekken (tot 3 ha) met droge heide 

(4030) en/of droog heischraal grasland (6230) met het 

oog op de creatie van een functioneel netwerk voor 

habitattypische soorten. 

 

Geleidelijke bosranden aansluitend op open 

habitattypes (droge heide en/of droog heischraal 

grasland). 

 

Middelste bonte specht, houtsnip, wespendief en 

boommarter zijn kwaliteitsindicatoren voor dit 

habitattype. 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur 

op zandvlakten 

+ Actueel ca. 24 ha + toename met 90-190 ha 

door omvorming van aangeplant naaldhout op 

de Keiheuvel (deelgebied 1) en op de 

paraboolduinen van Scherpenbergen-De 

Hutten en Geel-Bel (deelgebied 4). 

+ Voldoende spontane verjonging en heterogeniteit (qua 

leeftijd en soort) van het bomenbestand. 

 

Zo weinig mogelijke invasieve exoten. 

 

Voldoende aandeel (dik) dood hout. 

 

Voldoende soortenrijkdom en bedekking van 

sleutelsoorten in de kruidlaag. 

 

Voldoende open plekken (tot 3 ha) met duinheide 

(2310), duingrasland (2330) en/of droog heischraal 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

grasland (6230) met het oog op de creatie van een 

functioneel netwerk voor habitattypische soorten. 

 

Geleidelijke bosranden aansluitend op open 

habitattypes (duinheide, duingrasland en/of droog 

heischraal grasland). 

 

Nachtzwaluw, boomleeuwerik, wespendief en zwarte 

specht zijn kwaliteitsindicatoren voor dit habitattype. 

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese 

wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot 

het Carpinion-betuli 

= Behoud van de actuele oppervlakte (16 ha) in het 

Varenbroek (deelgebied 2) en het Goor-Asbroek 

(deelgebied 7). 

+ Voldoende spontane verjonging en heterogeniteit (qua 

leeftijd en soort) van het bomenbestand. 

 

Zo weinig mogelijke invasieve exoten. 

 

Voldoende aandeel (dik) dood hout. 

 

Voldoende soortenrijkdom en bedekking van 

sleutelsoorten in de kruidlaag. 

 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Wespendief – Pernis apivorus = Behoud van het aantal broedparen (1 tot 2) in de 

Langdonken (deelgebied 6). 

+ Gemengde (loof) bossen met voldoende oude bomen 

en open plekken. 

 

Voldoende bermen, houtkanten en bosranden in de 

omgeving. 

Zwarte specht – Dryocopus martius = Behoud van het aantal broedparen (2 tot 4) in de 

Langdonken (deelgebied 6). 

+ Veroudering van de bosbestanden. 

 

Voldoende staand dood hout. 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 
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Tabel 1-6: s-IHD BE2100040 – Moeraslandschap 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Roerdomp – Botaurus stellaris + 4 broedparen (waarvan 3 bp voorzien in het 

Sigmaplan). Dit betekent in totaal een oppervlakte 

geschikt leefgebied van 120-200 ha, waarvan 118 ha 

extra leefgebied in Zammelsbroek en 35 ha extra 

leefgebied in Trichelbroek. 

+ halfopen tot open waterrijk moeras met  

1. overjarige brede rietkragen met gevarieerd 

periodiek maaibeheer; 

2. veel overgangszones riet-water en rietgrasland; 

3. waterpartijen tot 2,5 m diep, met ondiepe zones en 

een natuurlijke peildynamiek; 

 

geen of weinig verstoring. 

Woudaap – Ixobrychus minutus + 6-8 broedparen. + Zie bij roerdomp. 

Porseleinhoen – Porzana porzana + 3-4 broedparen (voorzien in het Sigmaplan). + Halfopen tot open waterrijk rietmoeras afgewisseld met 

zones met lagere moerasvegetaties. 

Bruine kiekendief – Circus aeroginosus + 1 broedpaar. + Nestplaats: uitgestrekte rietvelden en moerassen met 

dichte vegetatie en weinig bomen. 

 

Foerageergebied: voldoende groot moerasgebied in de 

buurt van open water of vochtige weilanden en 

cultuurland met groot voedselaanbod. 

Kwartelkoning – Crex crex + 1 broedpaar (voorzien in het Sigmaplan) + Overwegend droge onbemeste bloemrijke hooilanden 

(ca. 80%) en deels vochtige tot moerassige bodem (ca. 

20%). 

 

Weinig of geen bomen of struiken. 

 

Geen (intensieve) begrazing. 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 
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Tabel 1-7: s-IHD BE2100040 – Soorten met een breed spectrum aan jachtgebieden 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Laatvlieger - Eptesicus serotinus 

 

Gewone dwergvleermuis – Pipistrellus pipistrellus 

= 

(+) 

Instandhouding of indien mogelijke groei van de 

huidige populaties. 

+ Behoud, herstel en ontwikkeling van kleine 

landschapselementen (vooral bomenrijen en 

houtwallen) en een halfopen landschap. 

 

Voldoende gemengde loofbossen en parken in de 

omgeving van de foerageergebieden. 

 

Toename van het aantal (oude) bomen met holtes en 

spleten. 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 
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1.1.5.1.2 SBZ-H “BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek 
en Dommel met heide en vengebieden” 

De Zwarte beek is een van de belangrijkste beekvalleien in Vlaanderen. De watersnip is dé ambassadeur. Het 

militair domein is een vlekkendeken van landduinen, droge en natte, venig heide, vennen omgeven door 

uitgestrekte bossen. De valleien van de Bolisserbeek, Dommel en Grote Nete herbergen enkele pareltjes van 

natuurreservaten. 

Dit Natura2000-gebied ligt in het noordwesten van de provincie Limburg en is het grootste in Vlaanderen. 

Op het Kempens plateau liggen de heide en de droge, vooral dennenbossen. De heide is enorm uitgestrekt 

en gevarieerd. De beken ontspringen op dit Kempens plateau. De Zwarte Beek is een van de belangrijkste 

beekvalleien in Vlaanderen. Op de metersdikke veenlagen langs de beek groeien bijzondere planten. De 

variatie aan droge en natte, voedselarme en voedselrijkere vegetaties zorgt voor een uitzonderlijk grote rijkdom 

aan planten en dieren, zoals de watersnip. De valleien van de Bolisserbeek, Dommel en Grote Nete zijn 

smaller, maar daarom niet minder interessant. De terrils van Beringen en Heusden-Zolder herbergen planten 

en dieren die je elders in de regio niet tegenkomt. 

In deze tabellen werd “landschap van het valleicomplex van de Zwarte Beek” niet opgenomen. Dit maakt 

namelijk geen deel uit van het studiegebied. 
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Tabel 1-8: s-IHD BE2200029 – Landschap van heide, vennen en bossen op en rond kamp van Beverlo 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

2310 - Psammofiele heide met Calluna en Genista 

2330 - Open grasland met Corynephorus- en 

Agrostissoorten op landduinen 

 

subtype 2330_bu – buntgrasverbond 

subtype 2330_dw dwerghaververbond 

+ Actueel: 963 ha (2310: 669 ha; 2330_bu: 295 ha) 

Behoud actuele oppervlakte + 252 ha door omvorming 

Einddoel: 1215 ha 

+ Goed ontwikkelde landduincomplexen met: 
- aanwezigheid van de verschillende 

successiestadia op landduinen, waarbij steeds 
minimaal 40% van het habitattype 2330 voorkomt 

- beperkte boomopslag (<10%) 
- voorzien van niet verstoorde zones tijdens 

broedseizoen voor nachtzwaluw en 
boomleeuwerik 

- ingebed in open of halfopen landschap voor een 
maximale windwerking 

- behoud oude hakhoutstoven van zomer- en 
wintereik 

4030 - Droge Europese heide + Actueel: 1672 ha 

Behoud actuele oppervlakte + toename van 202 ha 

door omvorming 

Einddoel: 1874 ha 

+ Goed ontwikkelde droge heide vegetaties met: 
- aanwezigheid van alle ouderdomstadia van 

struikhei 
- beperkte boomopslag (< 20%) 
- beperkte vergrassing met pijpestrootje, bochtige 

smele (<30%) 
- hoge soortenrijkdom 

4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix + Actueel: 260 ha 

Behoud actuele oppervlakte + toename 14 ha door 

omvorming 

Einddoel: 274 ha 

+ Goed ontwikkelde vochtige heide vegetaties: 
- aanwezigheid van lokaal frequente veenmoslaag 

en meer dan 1 veenmossoort 
- beperkte boomopslag (< 10%)  
- beperkte vergrassing met pijpestrootje (< 30%)  
- natuurlijke hydrologie (GHG: 20 cm-mv en 0(5) cm 

+mv, GLG 60-70 cm –mv, amplitude < 50cm) 
- oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en 

voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P 
- buffering tegen externe invloeden 

7140 - Overgangs- en trilveen 

 

Subtype 7140_oli oligotroof en zuur overgangsveen 

+ Actueel: 48 ha 

Behoud actuele oppervlakte in complex met 

habitattype 4010 + toename van 18 ha door 

omvorming 

Einddoel: 66 ha 

+ Goed ontwikkeld zuur overgangsveen met: 
- aanwezigheid van hoogveenontwikkeling, met 

een veenmoslaag van > 50% en hoge bedekking 
van de sleutelsoorten 

- beperkte boomopslag (< 10%) 
- beperkte vergrassing met pijpestrootje (< 30%) 
- natuurlijke hydrologie met permanente 

grondwatertafel rond maaiveldniveau (GHG range 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

15 cm –mv / 0 cm +mv en GLG > 25 cm -mv, 
amplitude 25 cm) 

- oligotroof grondwater, met lage conductiviteit en 
voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P 

- beperkte strooisellaag met een bedekking van 
<20% 

6430- Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland 

en van de montane en alpiene zones 

 

subtype 6430_hf moerasspireaverbond 

(moerasspirearuigten) 

= Actueel: 5 ha 

Behoud actuele oppervlakte 

Einddoel: 5 ha 

+ Afwisseling van moerasspirearuigten in complex met 

kleine zeggenvegetaties. Deze zijn tijdelijk qua ligging 

en duur en komen verspreid voor in de vallei in 

samenhang met 7140_meso. Ze ontstaan hier door 

achterwege laten van beheer waardoor kleine 

zeggenvegetaties verruigen tot moerasspirearuigten 

en uiteindelijk evolueren tot wilgenstruweel. 

7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot 

het Rhynchosporion 

= Actueel: 5 ha 

Behoud actuele oppervlakte in complex met 

habitattype 4010 

Einddoel: 5 ha 

+ Goed ontwikkelde slenken in veengronden met: 
- verwevenheid binnen het heidelandschap met 

pionierstadia 
- frequente aanwezigheid van meer dan 3 

pioniersoorten 
- voldoende open plekken 
- natuurlijke hydrologie (s’ winters boven maaiveld) 

6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

van berggebieden (en vansubmontane gebieden in het 

binnenland van Europa) 

 

subtype 6230_hmo Vochtig heischrale graslanden 

+ Actueel: 1 ha 

Behoud actuele oppervlakte + 5 ha toename door 

uitbreiding 

Einddoel: 6 ha 

+ Goed ontwikkeld vochtig heischraal grasland met: 
- Beperkte strooisellaag, vervilting en 

verruigingsindicatoren 
- Bedekking van sleutelsoorten > 30% 
- Beperkte boomopslag (<10%) 
- Buffering tegen externe invloeden 
- Herstel bodems tot gewenst trofieniveau 

3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren + Actueel: 7 ha 

Behoud actuele oppervlakte + 6 ha toename door 

Omvorming. 

Einddoel: 13 ha 

+ Goed ontwikkeld dystroof ven in open heidelandschap 

met: 
- geschikte waterhuishouding  
- zuur tot zeer zwak gebufferd, oligotroof water met 

beperkingen qua totaalfosfor conductiviteit en van 
totaal stikstof. 

- helder, door humuszuren bruingekleurd water 
- 2-3 sleutelsoorten minstens frequent aanwezig 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met 

vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of de 

Isoeto- Nanojuncetea 

 

Subtype 3130_aom oligotrofe tot mesotrofe vijvers en 

vennen met pioniersgemeenschappen op de kale oever of 

in de ondiepe oeverzone (oeverkruidgemeenschappen; 

Littorelletea) 

+ Actueel: 2 ha 

Behoud actuele oppervlakte + 5 ha toename door 

omvorming 

Einddoel: 7 ha 

+ Goed ontwikkeld oligotroof tot mesotroof ven met: 
- grotendeels vrij van slib en sediment 
- Helder, zeer zwak tot matig gebufferd en min of 

meer nutriëntenarm water met een lage stikstof- 
en fosforconcentratie en een matig zure tot 
circumneutrale pH. 

- natuurlijke hydrologie met aanvoer van lokaal 
grondwater 

- voldoende open vijverlandschap, waar 
windwerking mogelijk is 

- indien er aanvoer is van oppervlaktewater dient dit 
te voldoen aan de milieukwaliteitsnormen voor 
oppervlaktewater 

- buffering tegen externe invloeden 
- Herstel tot gewenst trofieniveau 

6230 

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van 

berggebieden (en van submontane gebieden in het 

binnenland van Europa) 

 

subtype 6230_hn droge heischrale graslanden 

+ Actueel: 66 ha 

Behoud actuele oppervlakte met een belangrijke 

kwaliteitsverbetering + 6 ha door omvorming 

Einddoel: 72 ha 

+ Goed ontwikkeld droog heischraal grasland met: 
- Korte vegetatie (< 25 cm) met een bedekking van 

> 30% van de sleutelsoorten en <5% verruiging 
- Buffering tegen externe invloeden 
- Herstel bodems tot gewenst trofieniveau 
- Zonbeschenen en weinig tot geen strooisellaag 

9190 - Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten 

met Quercus robur 

 

9120 – Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex 

en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-

petraeae of Ilici-Fagenion) 

+ Actueel: 184 ha (9190) en 25 ha (9120) 

Behoud actuele oppervlakte + 1360 ha door 

omvorming 

Einddoel: 1569 ha 

+ Goed ontwikkelde zuurminnende eikbossen met: 
- behoud oude bij voorkeur inheemse bomen (voor 

zwarte specht, vleermuizen) 
- voldoende structuurrijkdom 
- < 10% invasieve exoten 
- streven naar ijle bossen met voldoende open 

plekken (voor nachtzwaluw, boomleeuwerik, 
wespendief, etc.) in aansluiting bij en rond de 
heidecomplexen 

- creëren van mantel-zoomvegetaties met de 
overgangen naar het open heidelandschap 

91E0 - Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)  

 

subtype 91E0_meso mesotrofe elzenbroekbossen 

 

+ Actueel: 7 ha (91E0_meso: 1 ha, 91E0_oli: 1 ha, 

91E0_eutr 5 ha) 

Behoud actuele oppervlakte + 30 ha toename door 

omvorming 

Einddoel: 37 ha 

+ Ontwikkeling van complex van alluviaal bos in een 

mozaïeklandschap met veel open plekken met: 
- een gevarieerde bosstructuur met voldoende 

dood hout en sleutelsoorten van het mesotrofe 
subtype. 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

subtype 91E0_oli oligotrofe elzenbroekbossen 

 

subtype 91E0_eutr – Ruigt elzenbossen 

- behoud en/of herstel van een voor dit habitattype 
gunstige waterhuishouding (kwantitatief en 
kwalitatief) 

- ontwikkeling van structuurrijke bosranden en 
moerasspirearuigten 

- buffering tegen externe invloeden 

7140_meso mineraal arm circum-neutraal overgangsveen 

kleine zeggenvegetaties 

+ Actueel: 0 ha 

+ 5 ha toename door omvorming 

Einddoel: 5 ha 

+ Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met: 
- natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden 

schommelend rond het maaiveld 
- minder dan 10% boom-of struikopslag in het 

habitat 
- 5 sleutelsoorten met een bedekking van minstens 

70% en minder dan 10% structuurschade door 
vertrappeling 

- buffering tegen externe invloeden 
- inbedding in matrix van soortenrijke graslanden, 

rietlanden met natuurlijke waterhuishouding en 
rbb 

5130 Juniperus communisformaties in heide of 

kalkgrasland 

 

Subtype 5130_hei variant jeneverbesstruweel in heide 

= Actueel: < 0,2 ha 

Behoud actuele oppervlakte 

+ Populatie jeneverbes die zich voldoende verjongt om 

op lange termijn een duurzame populatie te handhaven 

voorkomend in het open heide landschap en 

beekdalen (Spiekelspade) 

7110 Actief hoogveen + Actueel: kennishiaat 

Einddoel: 1,5ha 

+ Voldoende staat van instandhouding met: 
- Zeer constande waterstand, GVG onder tot bijna 

gelijk met maaiveld 
- Veenmoslaag tussen 10-50% met minstens 2 

bultveenmossen 
- Verbossing van minder dan 5%  
- Vergrassing van < 10% 
- Oppervlakte veenlichaam > 0,1 ha 
- Buffering tegen externe invloeden 
- Intact veenlichaam 
-  
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Nachtzwaluw =(+) 8 kernpopulaties van > 30 broedparen  

Behoud tot lichte stijging van de kernpopulaties 

 

Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte 

doelstelling voor 4030, 2310, 2330 en behoeft géén 

extra leefgebied. 

+ Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met: 
- Structuurrijke heidelandschap met een geleidelijke 

overgang naar open tot halfopen bossen, 
soortenrijke graslanden en rbb. 

- Zandige ruimten en onbegroeide plekken 
- Beperkt aandeel verspreide bomen 
- Beperken van recreatieve verstoring tijdens 

broedseizoen 

Boomleeuwerik =(+) 2-3 kernpopulaties van > 60 broedparen  

Behoud tot lichte stijging van de kernpopulaties. 

 

Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte 

doelstelling voor 4030, 2310, 2330 en behoeft géén 

extra leefgebied. 

+ Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met: 
- open heide- en landduinenlandschap dat schaars 

begroeid is met bomen, overgangen naar 
soortenrijke graslanden en rbb.  

- beperken van recreatieve verstoring tijdens 
broedseizoen 

- bosrandenbeheer voeren aan zones met 
buntgrasvegetaties 

Duinpieper  Actueel als broedvogel uitgestorven in Vlaanderen 

3bp zijn aangemeld. 

Sinds 2000 verdwenen als broedvogel, maar nog wel 

waargenomen tijdens trek. 

+ Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met: 
- Warme droge zandige open heidegebieden 
- Behoud pioniersstadia van duinen met ijle 

begroeiing 
- Beperken van verstoring tijdens broedseizoen 

Deze doelstelling spoort samen met herstel van 

landduinen – habitattypes 2310, 2330 en behoeft geen 

extra leefgebied. 

Korhoen  Actueel als broedvogel uitgestorven in Vlaanderen 

Laatste broedgeval in 1999 in noordelijk deel van het 

Kamp van Beverlo. 

+ Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied met: 
- mozaïek van uitgestrekt heide- en veengebieden, 

met open berkenbossen, extensief beheerde 
hooilanden, aansluitend bij kleinschalig extensief 
beheerde akkers 

- overgangen naar soorternijke graslanden en rbb 
- aanwezigheid van bosbes in de bossen 
- bedekking van jonge opslag van bomen en 

struiken in de heidevegetatie met 30% 
- afwisseling met sommige hoogopschietende 

delen van de heide 
- beperken van verstoring tijdens broedseizoen 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Deze doelstelling spoort samen met herstel van droge 

en vochtige heide, heischrale graslanden – 

habitattypes 4030, 4010, 6230_hmo, soortenrijke 

graslanden en rbb in de beekvalleien en behoeft geen 

extra leefgebied. 

Blauwe kiekendief = 2-5 als wintergast 

 

Deze doelstelling vraagt geen extra leefgebied maar 

spoort samen met de doelen voor habitattypes van 

heide en laagveen. 

+ Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied (als wintergast) 

met grootschalig open heidelandschap met heide en 

vennen en voldoende voedselaanbod.  

Open foerageergebied op soortenrijke graslanden en 

rbb. 

Gevlekte witsnuitlibel + Herstel van leefgebied + Complex van geschikt water- en landhabitat in het 

heidelandschap. 

Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt middels 

doelen voor habitat 3130, 7140 en de heikikker.  

Nadruk op overgangen tussen verlandingsveen en 

waterhabitats en dekking met drijvende en 

ondergedoken waterplanten van 10-70%. 

Drijvende waterweegbree + Minimum 4 groeiplaatsen, waarbij elke groeiplaatsen > 

50 m2 of uit 100 planten bestaat. 

+ Kwaliteitsvereisten: zie kwaliteitsdoelen voor 

habitattype 3130. 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 

 

Tabel 1-9: s-IHD BE2200029 – Landschap van Dommel en Bolisserbeek 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

7140_meso 

mineraal arm circum-neutraal overgangsveen  

kleine zeggenvegetaties 

+ Actueel: 0 ha 

+ 25 ha door omvorming 

Einddoel: 25 ha 

+ Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met: 
- natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden 

schommelend rond het maaiveld 
- minder dan 10% boom-of struikopslag in het 

habitat 
- 5 sleutelsoorten met een bedekking van minstens 

70% en minder dan 10% structuurschade door 
vertrappeling 

- buffering tegen externe invloeden 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

- inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en 
regionale belangrijke biotopen 

6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of 

lemige kleibodem (Molinion caeruleae)  

 

subtype 6410_ve veldrusassociatie (veldrusgraslanden) 

+ Actueel: < 0,5 ha 

Behoud van de actuele oppervlakte + toename door 

omvorming naar einddoel: 4ha. 

+ Goed ontwikkelde mestrofe graslanden, die niet 

aangerijkt worden met nutriënten en gebufferd zijn 

tegen externe invloeden met: 

specifieke natuurlijke hydrologie met mineraalrijke kwel 

zonbeschenen, beperkte boom- en struikopslag (<5%) 

hoog aandeel sleutelsoorten (>5) 

beddekking van lage schijngrassen hoger dan 30% 

buffering tegen externe invloeden 

inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en 

regionale belangrijke biotopen 

6430- Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland 

en van de montane en alpiene zones 

 

Subtype 6430_hf 

moerasspireaverbond (moerassspirearuigten) 

= Actueel: 20 ha 

Behoud actuele oppervlakte 

Einddoel: 20 ha 

+ Afwisseling van moerasspirearuigten in complex met 

kleine zeggenvegetaties. Deze zijn tijdelijk qua ligging 

en duur en komen verspreid voor in de vallei in 

samenhang met 7140_meso. Ze ontstaan hier door 

achterwege laten van beheer waardoor kleine 

zeggenvegetaties verruigen tot moerasspirearuigten en 

uiteindelijk evolueren tot wilgenstruweel. 

3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties 

behorend tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-

Batrachion 

+ Actueel: < 1 ha (ongeveer 6 km) 

Behoud actuele oppervlakte + omvorming, zodat dit 

habitattype over de loop van de Dommel en haar 

zijarmen voorkomt. Een kwantificatie van de 

oppervlakte is moeilijk 

Einddoel: 1-8 km 

+ Dynamisch meanderend riviersysteem met: 
- natuurlijke beek- en oeverstructuur 
- natuurlijke stromings- en waterpeildynamiek 
- helder water met een hoge stroomdiversiteit, 

zonder invasieve soorten en met voldoende 
zonbeschenen delen. 

- voldoen aan de richtwaarden voor 
oppervlaktewaterkwaliteit ‘kleine Kempische beek’ 
(conform Besluit van de Vlaamse regering dd. 21 
mei 2010 voor wat betreft de 
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, 
waterbodems en grondwater) 

- voldoende brede bufferzones langsheen de 
waterloop 

91E0 - Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

+ Actueel: 73 ha (91E0_meso: 57 ha; 91E0_oli: 11 ha; 

91E0_eutr: 5 ha) 

+ Ontwikkeling van complex van beide subtypes in een 

mozaïeklandschap met veel open plekken met:  
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

 

subtype 91E0_meso 

mesotrofe elzenbroekbossen 

 

subtype 91E0_oli  

oligotrofe elzenbroekbossen 

 

subtype 91E0_eutr 

ruigt elzenbossen 

Behoud actuele oppervlakte + toename van 99 ha, 

waarvan 59 ha door uitbreiding 

Einddoel: 172 ha 

- een gevarieerde bosstructuur met veel open 
plekken, voldoende dood hout en sleutelsoorten 
van het oligo- of mesotrofe subtype. 

- behoud en/of herstel van een voor dit habitattype 
gunstige waterhuishouding (kwantitatief en 
kwalitatief) zodat grote kernen van het oligotrofe 
subtype en mesotroof subtype zich kunnen 
ontwikkelen 

- ontwikkeling van structuurrijke bosranden 
- buffering tegen externe invloeden 

9190 - Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten 

met Quercus robur 

9120 – Atlantisch zuurminnende beukenbossen met Ilex en 

soms ook Taxus in de ondergroei 

 

Subtype beekbegeleidend bos 

= Actueel: 14 ha (9190: 10 ha; 9120: 4 ha) 

Behoud actuele oppervlakte + 9 ha toename door 

omvorming. 

Einddoel: 23 ha 

+ De ecologische bosfunctie primeert en alle 

beheeringrepen zijn gericht op de ontwikkeling en 

substantiële verbetering van dit habitattype via 

volgende verbeteropgaven: 
- terugdringen van naaldhout en verwijderen van 

exoten 
- verhogen aandeel dood hout 
- verbeteren van de horizontale en verticale 

structuur met bijzondere aandacht voor de 
bosranden aansluitend bij habitattype 6410_ve 

4030 – Droge Europese heide + Actueel: 6 ha 

Behoud actuele oppervlakte + toename van 53 ha, 

waarvan 30 ha door uitbreiding voor leefgebied gladde 

slang 

Einddoel: 59 ha 

+ Goed ontwikkelde droge heidevegetatie met: 
- hoge structuurrijkdom met aanwezigheid van alle 

ouderdomsstadia (van pionier- tot 
degeneratiestadium) 

- beperkt aandeel Pijpenstrootje (<25%) 
- zo beperkt mogelijke verbossingsgraad (<10%) 
- buffering tegen externe invloeden 
- inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en 

regionale belangrijke biotopen 

6230 

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van 

berggebieden (en van submontane gebieden in het 

binnenland van Europa) 

 

subtype 6230_hn 

droge heischrale graslanden 

+ Actueel: 0 ha 

+ 7 ha toename door uitbreiding in functie van 

leefgebied gladde slang. 

Einddoel: 7 ha 

+ Goed ontwikkeld droog heischraal grasland met: 
- Korte vegetatie (< 25 cm) met een bedekking van 

> 30% van de sleutelsoorten en <5% verruiging 
- Buffering tegen externe invloeden 
- Inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en 

regionale belangrijke biotopen 
- Zonbeschenen en weinig tot geen strooisellaag 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix + Actueel: 0 ha 

+ 20 ha toename door uitbreiding in functie van 

leefgebied gladde slang 

Einddoel: 20 ha 

+ Goed ontwikkelde vochtige heide vegetaties: 
- aanwezigheid van lokaal frequente veenmoslaag 

en meer dan 1 veenmossoort 
- beperkte boomopslag (< 10%) 
- beperkte vergrassing met pijpestrootje (< 30%) 
- natuurlijke hydrologie (GHG: 20 cm-mv en 0(5) cm 

+mv, GLG 60-70 cm –mv, amplitude < 50cm) 
oligotroof grondwater, met lage onductiviteit en 
voldoende lage waardes voor NO3-N en Po4-P 

- Buffering tegen externe invloeden 
- Inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en 

regionale belangrijke biotopen 

 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Roerdomp + Satellietpopulatie van minimaal 1 broedpaar. Dit vereist 

een minimale oppervlakte leefgebied van 30 ha 

(Begijnevijver) 

+ Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit: 
- geschikt leefgebied, bestaande uit rietland, 

moerasvegetaties (>50%) en open water (>30%); 
- helder water met goede waterkwaliteit en een hoog 

voedselaanbod (jonge vis, ongewervelden, 
amfibieën); 

- voldoende rust en waar mogelijk het creëren van 
predatievrije broedgelegenheden tijdens 
broedperiode; 

- open vijverlandschap; 
- gevarieerde leeftijdsstructuur van de 

rietvegetaties: per broedkoppel is er nood aan 
minimaal 0,5 tot 2ha overjarig riet of lisdodde met 
een voldoende dikke kniklaag (opstapeling van 
oude stengels); 

- aanwezigheid verlandingsvegetaties (niet enkel 
riet/lisdodde, maar ook ondergedoken en drijvende 
watervegetaties); 

- hoog waterpeil in de leefgebieden tijdens het 
broedseizoen. 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog      =: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 
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Tabel 1-10: s-IHD BE2200029 – Landschap van de vallei van de Grote Nete 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

7140_meso  

mineraal arm circumneutraal overgangsveen  

kleine zeggenvegetaties 

+ Actueel: 9 ha 

Behoud actuele oppervlakte + toename van 31 ha 

Einddoel: 60 ha 

+ Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met: 
- natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden 

schommelend rond het maaiveld 
- beperkte aanwezigheid van boom-of struikopslag 

in het habitat 
- 5 sleutelsoorten met een bedekking van minstens 

70% en minder dan 10% structuurschade door 
vertrappeling 

- buffering tegen externe invloeden 
- inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en 

regionale belangrijke biotopen 

6430- Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland 

en van de montane en alpiene zones 

 

Subtype 6430_hf 

moerasspireaverbond (moerassspirearuigten) 

= Actueel: 3 ha 

Behoud actuele oppervlakte 

Einddoel: 3 ha 

+ Afwisseling van moerasspirearuigten in complex met 

kleine zeggenvegetaties. Deze zijn tijdelijk qua ligging 

en duur en komen verspreid voor in de vallei in 

samenhang met 7140_meso. Ze ontstaan hier door 

achterwege laten van beheer waardoor kleine 

zeggenvegetaties verruigen tot moerasspirearuigten en 

uiteindelijk evolueren tot wilgenstruweel. 

91E0 - Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

 

subtype 91E0_meso mesotrofe elzenbroekbossen 

 

subtype 91E0_eutr – ruigt elzenbossen 

+ Actueel: 54 ha (91E0_meso: 51 ha; 91E0_eutr: 3 ha) 

Behoud actuele oppervlakte + toename van 12 ha, 

waarvan 4 ha door uitbreiding 

Einddoel: 66 ha 

+ Ontwikkeling van complex van beide subtypes in een 

mozaïeklandschap met veel open plekken met:  
- een gevarieerde bosstructuur met veel open 

plekken, voldoende dood hout en sleutelsoorten  
- behoud en/of herstel van een voor dit habitattype 
- gunstige waterhuishouding (kwantitatief en 

kwalitatief) zodat grote kernen van het mesotroof 
subtype zich kunnen ontwikkelen 

- ontwikkeling van structuurrijke bosranden 
- buffering tegen externe invloeden 

4030 Droge heide = Actueel: 6 ha 

Behoud actuele oppervlakte + toename van 24 ha 

Einddoel: 30 ha 

= Goed ontwikkelde droge heide vegetaties met: 
- aanwezigheid van alle ouderdomstadia van 

struikhei beperkte boomopslag (max. 20%) 
- beperkte vergrassing met pijpestrootje, bochtige 

smele (30%) 
- hoge soortenrijkdom 
- buffering tegen externe invloeden 
- inbedding in matrix van soortenrijke graslanden en 

regionale belangrijke biotopen 



 

 

  

 

NATUURBEHEERPLAN 

36 van 130 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

9190 - Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten 

met Quercus robur  

 

9120 – Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 

soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae 

of Ilici-Fagenion) 

+ Actueel: 3 ha (9190: 1 ha en 9120: 2 ha) 

Behoud actuele oppervlakte + toename van 27 ha door 

uitbreiding 

Einddoel: 30 ha 

+ Goed ontwikkelde zuurminnende eikbossen met: 
- behoud oude bij voorkeur inheemse loofbomen 

(voor zwarte specht, vleermuizen) 
- voldoende structuurrijkdom 
- max. 10% invasieve exoten 
- streven naar ijle bossen met voldoende open 

plekken (voor nachtzwaluw, boomleeuwerik, 
wespendief, etc.) in aansluiting bij en rond de 
heidecomplexen  

- creëren van mantel-zoomvegetaties met de 
overgangen naar het open heidelandschap 

3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties 

behorend tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-

Batrachion 

+ Actueel: 0 ha 

Uitbreiding door omvorming is mogelijk aangezien dit 

habitattype stroomafwaarts voorkomt in de Grote Nete 

in de SBZ 

Einddoel: 1-8 km 

+ Dynamisch meanderend riviersysteem met: 
- natuurlijke beek- en oeverstructuur 
- natuurlijke stromings- en waterpeildynamiek 
- helder water met een hoge stroomdiversiteit, 

zonder invasieve soorten en met voldoende 
zonbeschenen delen. 

- voldoen aan de richtwaarden voor 
oppervlaktewaterkwaliteit ‘kleine Kempische beek’ 
(conform Besluit van de Vlaamse regering dd. 21 
mei 2010 voor wat betreft de 
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, 
waterbodems en grondwater) voldoende brede 
bufferzones langsheen de waterloop 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 

 

Tabel 1-11: s-IHD BE2200029 – Soorten met leefgebied in verschillende landschappen 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Grauwe Kiekendief + 3 broedparen. 

 

De soort lift mee met de doelstellingen in de SBZ 

opgenomen bij de verschillende habitattypen, 

behorend tot het leefgebied van de grauwe kiekendief 

(heidehabitats, halfnatuurlijke graslanden, 

laagveenvegetaties) . 

+ Goed ontwikkeld leefgebied, bestaande uit: 
- Open landschap bestaande uit heide (4030, 4010), 

heischrale graslanden (6230_hn en 6230_hmo), in 
matrix van soortenrijke graslanden en regionale 
belangrijke biotopen in de verschillende 
beekvalleien (Helderbeek, Broekbeek, Grote Nete, 
Zwarte beek, Bolisserbeek) 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

 

Het leefgebied van grauwe kiekendief overschrijdt de 

grenzen van deze SBZ. Tot het leefgebied van de 

grauwe kiekendief behoren eveneens de SBZ-V 3.10 

‘Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt 

en Peer’ en de SBZ-V 3.13 ‘Houthalen-Helchteren, 

Meeuwen-Gruitrode en Peer’ (schietveld van 

Houthalen-Helchteren). 

- Voldoende geschikte broedplaatsen en verbeteren 
van de voedselbeschikbaarheid 

- Behoud en kwaliteitsverbetering van de actuele 
oppervlakte graslanden en regionale biotopen. 

Knoflookpad + Versterking van de populatie, dat wil zeggen een 

toename van de actuele populatiegrootte tot een 

bronpopulatie in de bovenloop van de Bolisserbeek 

(Bomerheide, Resterheide), in de bovenloop van de 

Dommel ter hoogte van Mullermerbemden en Molhem 

en aansluitend ontwikkelen van leefgebied voor een 

duurzame populatie in het brongebied van de Zwarte 

beek: bronpopulatie van minimaal 100 roepende 

mannetjes op telkens minimaal 5 

voortplantingsplaatsen 

+ Goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit: 
- qua landbiotoop de kwaliteit van de 2310 en 4030 

verbeteren met de nadruk op creëren van open 
zandige plekken en het verbinden van deze 
heidetypes 

- qua voortplantingsbiotoop: waterkwaliteit is 
belangrijk voor deze soort. Dit wordt gedekt 
middels de kwaliteitsvereisten voor oligo- tot 
mesotrofe wateren (habitattype 3130). Bijkomende 
eis is dat de plassen visvrij moeten zijn om predatie 
te voorkomen 

- bijkomend voortplantingsbiotoop creëren onder de 
vorm van aanleg poelen in natte depressies in het 
brongebied van de Zwarte beek (Achter Zwarte 
water), bovenloop van de Bolisserbeek en 
Resterheide 

- functioneel verbinden van leefgebieden door 
corridors van landbiotoop of andere types 
soortenrijke en schrale graslanden (soortenarme 
kamgraslanden, droge heischrale graslanden) in 
bovenloop van de Bolisserbeek 

Beekprik + Versterken populatie in de Zwarte beek die voldoet aan 

een goede staat van instandhouding (> 200 ind/ha). 

Terugkeer van populaties in de Grote Nete, door 

kolonisatie vanuit stroomafwaartse populatie in Scheps 

Herintroductie in Dommel – Bolisserbeek of terugkeer 

van populaties door kolonisatie vanuit stroomafwaartse 

populatie in Eindhoven mogelijk na oplossing van 

vismigratieknelpunten. 

+ Goed ontwikkeld leefgebied in gans het traject van 

Zwarte beek, Grote Nete, Dommel en Bolisserbeek, 

bestaande uit: 
- structuurrijk (meanderend) beekbiotoop met zand 

en grindige banken 
- voldoen aan de richtwaarden voor 

oppervlaktewaterkwaliteit ‘kleine Kempische beek’ 
(conform Besluit van de Vlaamse regering dd. 21 
mei 2010 voor wat betreft de 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, 
waterbodems en grondwater) 

- bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het 
habitattype 3260 inzake: BZV, zuurstofgehalte en 
temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten 

- natuurlijk hydrologisch regime en beperkte 
sedimentlast 

- vrije mismigratie, van bovenloop tot middenloop 
- aangepast beekruimingsbeleid 
- voldoende buffering tegen externe invloeden 

Rugstreeppad + 17 populaties van minimaal 200 roepende mannetjes 

op telkens 5 voortplantingsplaatsen waarbij: behoud 10 

populaties Kamp van Beverlo, behoud van 1 populatie 

Helderbeekvallei, Kraanberg en Remo, uitbreiding te 

verwachten door herstel heide en venvegetaties in 

Molenheide, Pijnven, Koerselse Heide/Bergen, 

brongebied Zwarte beek.  

 

Deze doelstelling spoort samen met herstel van het 

heidelandschap – habitattypes 2310, 2330, 3130 en 

3160, 4030, 4010 en vereist geen extra leefgebied. 

+ Complex van geschikt water- en landhabitat in het 

heidelandschap. 

Heikikker + 7 populaties van minimaal 200 roepende mannetjes op 

telkens 5 voortplantingsplaatsen 

 

Herstel van populatie in Brongebied Zwarte Beek- 

Bolisserbeek 

 

Deze doelstelling spoort samen met herstel van 

voedselarme vennen 3130, 3160 en vochtige/venige 

heide 4010, 7140_oli in het heidelandschap. 

+ Complex van geschikt water- en landhabitat in het 

heidelandschap en verbinding van de verschillende 

populaties. 

Poelkikker = Behoud van de soort op de actuele locaties + De kwaliteitseisen worden grotendeels gedekt door 

deze van Heikikker (zie daar). Voortplantingswateren 

dienen jaarrond water te houden 

Gladde slang + Bronpopulatie van minimum 400 adulte dieren die zich 

uitsterkt over het volledige heidelandschap. 

 

+ Aanwezigheid van open droge terreinen (heide, open 

bossen) met structuurrijke vegetatie en open plekken 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Deze doelstelling spoort samen met herstel van het 

heidelandschap – habitattypes 2310, 2330, 4030, 

4010, 6230, waarbij de ontwikkeling van een 

heidecorridors in de SBZ voorzien is tussen het 

Pijnven, het Kamp van Beverlo via de Grote Nete vallei, 

brongebied Zwarte beek en Bolisserbeek, Resterheide, 

en Molenheide. De ontwikkeling van een 

heidestapsteen in het brongebied van de Zwarte beek 

en de bovenloop van de Bolisserbeek spoort samen 

met leefgebied grauwe kiekendief en heidestapsteen 

voor rugstreeppad, heikikker, knoflookpad en 

habitattypische soort gentiaanblauwtje. 

 

Voor gladde slang is daarnaast een extra leefgebied 

van 67 ha nodig, dit is gespecifieerd bij de 

habitatdoelen van het Landschap van de vallei van de 

Zwarte beek en het Landschap van Dommel en 

Bolisserbeek. 

doorheen de SBZ met elkaar verbonden via geschikt 

habitat voor de soort 

Kamsalamander = Duurzaam behoud van actuele populatie in Kamp 

Beverlo, vallei van de Grote Nete (Lochterpoel) en aan 

de Begijnevijvers. 

 

Deze doelstelling spoort samen met de doelen voor 

vennen en kleinschalige beekdallandschappen. 

= Geen extra kwaliteitsdoelstelling 

Blauwborst + Jaarlijkse broedvogel met 45-65 broedparen, verspreid 

over de 4 landschappen 

 

Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte 

doelstelling voor 4010, 7140_meso, 6430, ingebed in 

een matrix van soortenrijke graslanden en regionale 

biotopen en behoeft geen extra leefgebied. 

+ Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit: 
- moerassige vegetaties, rietlanden, 

laagveenvegetaties met beperkte boomopslag of 
struweel, soortenrijke graslanden 

- boorden van waterlopen met ruige vegetatie 
- geen menselijke verstoring tijdens de 

broedperiode. 

IJsvogel + Jaarlijkse broedvogel met 9-15 broedparen + Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit: 
- natuurlijke oevers met plaatselijk steile bij voorkeur 

zandige wanden 
- voldoende helder water 
- groot aanbod aan kleine vissen 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

- geschikte foerageergebieden met visrijke 
waterhabitats 

Zwarte Specht 

Middelste Bonte specht 

= Minimaal behoud actuele populatiegrootte. 

 

Deze doelstelling spoort samen met de oppervlakte 

doelstelling voor 9190, 9120, en behoeft géén extra 

leefgebied. 

+ Bossen met voldoende variatie aan loofboomsoorten, 

voldoende oude bomen en open plekken.  

 

Deze doelstelling spoort samen met de doelstellingen 

voor de habitats 9190 en 9120. 

Wespendief = Minstens behoud van actuele populatiegrootte van 4-6 

bp. 

 

Deze doelstelling spoort samen met doelstellingen voor 

habitattype 9190, 9120, halfnatuurlijke graslanden, 

ingebed in een matrix van soortenrijke graslanden en 

regionale biotopen en behoeft géén extra leefgebied. 

+ Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit: 
- mozaïek van structuurrijke bossen met voldoende 

open plekken en boszomen in een open landschap 
met soortenrijke graslanden of regionale biotopen 

- weinig of geen menselijke verstoring rond de 
nestplaats 

Soortenrijke graslanden 

 

Graslanden en ruigten 

(Ha, Hj, Hr, Hp*, Hp) 

 

Regionale belangrijke biotopen 

 

rbb_hc dotterbloemgrasland 

 

rbb_hf moerasspirearuigte met graslandkenmerken 

 

rbb_kam kamgrasland 

 

rbb_ms kleine zeggenvegetaties niet vervat in 

overgangsveen 

 

rbb_mr rietland en andere Phragmitionvegetaties 

= Actueel: 1373 ha (Rbb: 198 ha, Ha: 40 ha, Hj: 52 ha, 

Hp*: 201 ha, Hr: 72 ha, mozaiek van waardevolle en 

minder waardevolle graslanden zoals hp+hp*, hp+hu°, 

…: 170 ha, biologisch minder waardevolle graslanden 

met KLE: 260 ha, Hp: 380 ha)  

 

Einddoel: behoud actuele oppervlakte en 

kwaliteitsverbetering 

+ Behoud en kwaliteitsverbetering door extensivering tot 

soortenrijke graslanden met hoger nectaraanbod voor 

volgerichtlijnsoorten velduil, korhoen, grauwe 

kiekendief, grauwe klauwier, blauwborst, wespendief, 

blauwe kiekendief en habitattypische soorten 

watersnip, wulp, geelgors, roodborsttapuit, 

veldleeuwerik. Nectarbron voor talrijke habitatypische 

heidesoorten zoals groot dikkopje, hooibeestje, bruin 

zandoogje, heivlinder, kommavlinder… 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 
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Tabel 1-12: s-IHD BE2200029 - Vleermuizen 

Beoogde biotoop of soort Kwaliteitseisen van de leefgebieden 

Bossen: Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse 

Vleermuis 

+ Gericht beheer van bossen volgens de Criteria 

voor Duurzaam Bosbeheer voor privé-

boseigendommen en via de beheervisie waar ANB 

het beheer voert. Bijzondere aandacht dient 

gegeven aan oude bomen toekomstbomen), open 

plekken en geleidelijke bosranden, en hun 

bereikbaarheid onderling in functie van deze 

soorten. 

water en moerassen: Rosse vleermuis, Ruige, Kleine 

en gewone dwergvleermuis 

+ Waterplassen die voor vleermuizen bereikbaar zijn 

vanuit de bosgebieden. Bosgebieden met een 

goede horizontale en verticale structuur. 

Bijzondere aandacht dient gegeven aan open 

plekken en geleidelijke bosranden, vooral nabij 

deze open waterpartijen en hun bereikbaarheid 

hiernaartoe. 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 
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1.1.5.1.3 SBZ-H “BE2200033 Abeek met aangrenzende moerasgebieden” en SBZ-H 
“BE2200034 Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven” 

In habitatrichtlijngebied BE2200033 treffen we waardevolle graslanden, natte ruigten, vijvers en broekbossen 

aan. Deze vormen een groen netwerk in de valleien van de Dommel, de Warmbeek en de Abeek. Daarnaast 

zijn kleinschalige landbouwlandschappen en een waardevol eikenberkenbos te vinden in de Itterbeekvallei. 

Het GrensPark Kempen~Broek, het Hageven en de Achelse Kluis omvatten de meest waardevolle moeras- 

en heidegebieden aan weerszijden van de grens. De wateringen zijn cultuurhistorisch erfgoed. Dit zijn stuk 

voor stuk zeer waardevolle leefgebieden voor de meest bijzondere soorten. 

Noord-Oost Limburg wordt ingedeeld in 3 habitatrichtlijngebieden. 

• De Abeekvallei vormt een snoer van natuurpareltjes: de Abeekvallei vanaf het militair domein, Smeetshof, 

De Luysen, St-Maartensheide, Stamprooierbroek, Hasselterbroek, Grootbroek, Zuurbeekvallei en De Zig. 

Deze gebieden bestaan grotendeels uit gevarieerde moeras- en heidegebieden. 

• Het Hageven met de Dommelvallei, de Beverbeekse heide, de Warmbeekvallei en de Wateringen. Het 

Hageven-De Plateaux en de Achelse Kluis-Leenderbos-Groote Heide zijn grote grensoverschrijdend heide- 

en bosgebieden. 

• De Itterbeekvallei omvat gebieden als de Brand en het Tösch-Langeren waarin goed bewaarde 

kleinschalige landbouwlandschappen met door houtkanten omgeven weilanden liggen. Samen met oude 

wateringen (Schootshei) en voormalige zandwinningen (Bergerven) vormt dit het zuidelijke deel van het 

GrensPark Kempen-Broek. 

De valleien van de Abeek, Itterbeek, Warmbeek en Dommel bestaan tegenwoordig uit een mozaïek van 

broekbossen, vijvers en natte hooilanden (her en der nog ‘blauwgrasland’). 

Op de overgangen naar de hogere gronden vinden we lokaal nog oude traditionele landbouwlandschappen 

zoals het bocagelandschap in Tösch-Langeren en De Brand. 

Op de droge gronden domineren heide, duinen en naaldbossen het landschap. 

Op verschillende plaatsen vinden we de karakteristieke ‘wateringen’ (Lozerheide te Bochelt, Wateringen te 

Lommel); oude bevloeiingsgebieden die beoogden om de arme gronden geschikt te maken voor landbouw. 

Tegenwoordig zien we hier vaak populierenbossen maar her en der ook nog de typische soortenrijke 

hooilanden. 
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Tabel 1-13: s-IHD BE22000333 – het moeraslandschap 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie 

van het type Magnopotamion of Hydrocharition 

= - Actueel: 32,5 ha 

- Uitbreiding: - 

- Totaal: 32,5 ha 

 

SBZ-H BE2200032:  

Behoud van actuele oppervlakte van 3 ha. 

 

SBZ-H BE2200033: 

Behoud van de actuele oppervlakte van 28,5 ha. 

 

SBZ-H BE2200034: 

Behoud van de actuele oppervlakte van 0,5 - 1 ha. 

+ Verbetering van de habitatkwaliteit door oplossen van 

verstoringen zoals de gewijzigde waterhuishouding, 

ongunstige waterkwaliteit en vertroebeling. 

 

Streven waar mogelijk naar een doorstroomkarakter 

van de plassen met water van een voldoende kwaliteit. 

Indien mogelijk het instellen van een beheer van 

cyclisch droogleggen om de voedselrijke sliblaag te 

stabiliseren en invasieve vissen te verwijderen. Tijdens 

het vegetatieseizoen moeten de plassen wel permanent 

water bevatten. Helder, matig nutriëntenrijk (niet 

hypertroof) water met een matige stikstof- en 

fosforconcentratie en een min of meer neutrale tot matig 

alkalische pH 

3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties 

behorend tot het Ranunculion fluitans en het Callitricho-

Batrachion 

+ Actueel: komen er habitatwaardige vegetaties voor in 

de vallei van de Dommel, Warmbeek, Abeek, Bosbeek 

en Itterbeek. 

 

Uitbreiding tot 30 – 60 % van de volledige waterlopen 

binnen SBZ  van de Dommel, Warmbeek, Itterbeek en 

A-beek (en hun bovenlopen) 

 

SBZ-H BE2200032: 

Uitbreiding van de habitat over 30 – 60 % van de lengte 

van de Dommel en de Warmbeek binnen SBZ. 

 

SBZ-H BE2200033: 

Uitbreiding van de habitat over 50 – 70 % van de lengte 

van de Abeek binnen SBZ. 

 

SBZ-H BE2200034: 

Uitbreiding van de habitat over 30 – 60 % van de lengte 

van de Itterbeek en Bosbeek binnen SBZ. 

+ Dynamisch meanderend riviersysteem met: 

- natuurlijke beek- en oeverstructuur met goed 

ontwikkelde waterplantenvegetaties in open beek 

trajecten 

- natuurlijke stromings- en waterpeildynamiek 

- helder water met een hoge stroomdiversiteit, 

zonder invasieve soorten en met voldoende 

zonbeschenen delen. 

- Hooguit matig eutrotoof water met een lage 

stikstof- en fosforconcentratie, lage concentratie 

bestrijdingsmiddelen en lage sedimentsvracht. 

Natuurlijk beekstructuur (meandering, afwisseling 

sedimentfracties, ...) 

- voldoende brede bufferzones langsheen de 

waterloop 

- buffering tegen externe invloeden; het tegen gaan 

van negatieve effecten vanuit de omgeving op 

actueel aanwezige habitats en op plekken waar 

doelen gerealiseerd zullen worden (B.v. via 

bufferzones). 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het 

laagland, en van de montane en alpiene zones 

+ - Doel behoud van actuele oppervlakte van 166 ha 

waarbij lokaal omvorming naar 6510 verantwoord 

is. Lokaal kan een kleine uitbreiding plaats vinden 

via de open plekken binnen 91E0 (zie 

doelstellingen Boslandschap). Wel wordt er een 

voor Beekprik een uitbreiding voorzien van 4-5 ha 

6430 als bufferzone (zie Beekprik). 

 

SBZ-H BE2200032: 

Behoud van de actuele oppervlakte: ±115 ha in De 

Wateringen, ten zuiden van het Hageven en de 

Warmbeekvallei. In de beekvalleien kan dit habitattype 

ook voorkomen onder de vorm van open plekken 

binnen 91E0 (zie doelstellingen Boslandschap). 

 

SBZ-H BE2200033: 

Actuele oppervlakte van 33 ha minstens behouden. In 

de beekvalleien kan dit habitattype ook voorkomen 

onder de vorm van open plekken van 91E0 (zie 

doelstellingen Boslandschap). 

 

SBZ-H BE2200034: 

Actuele oppervlakte van 18 ha minstens behouden. In 

de beekvalleien kan dit habitattype ook voorkomen 

onder de vorm van open plekken van 91E0 (zie 

doelstellingen Boslandschap). 

+ Als kwaliteitsdoel worden ruigten met een voldoende 

grote bedekking van sleutel- en begeleidende soorten 

(>70%) gesteld. 

 

Herstel van de natuurlijke waterhuishouding is 

noodzakelijk om de momenteel verdroogde delen te 

herstellen evenals voor het tegengaan van de 

verbossing. 

 

Het creëren van voldoende open plekken (in 

elzenbroekbossen) zal deels resulteren in dit 

habitattype. 

7140 - Overgangs- en trilveen + - Actueel: ±6 ha 

- Toename door omvorming: 40 ha 

- Einddoel: 47 ha 

 

SBZ-H BE2200032: 

Behoud van actuele oppervlakte. Lokaal herstel is 

mogelijk bij herstel van de habitatkwaliteit en gebeurt in 

complex met type 4010 (zie ook LIFE-project 

Dommeldal). 

 

SBZ-H BE2200033: 

+ Goed ontwikkelde laagveenvegetaties met: 

- natuurlijke hydrologie met grondwaterstanden 

schommelend rond het maaiveld, wat de facto een 

herstel van de natuurlijke waterhuishouding en een 

waterpeilverhoging op een aantal plaatsen 

impliceert; 

- minder dan 10% boom-of struikopslag in de 

habitat; 

- 5 sleutelsoorten met een bedekking van minstens 

70% en minder dan 10% structuurschade door 

vertrappeling; 



 

 

  

 

NATUURBEHEERPLAN 

45 van 130 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Actuele oppervlakte bedraagt ±6 ha verspreid over de 

Abeekvallei en Stramprooierbroek 

 

Binnen het Stramprooierbroek wordt er gestreefd naar 

één aaneengesloten kern van 30 ha door omvorming, 

in de Abeekvallei naar een kern van 10 ha. 

 

In de bovenloop van de Abeek zal door de smalle 

afbakening en de asymmeterische beekvallei geen 

aaneengesloten kern kunnen ontstaan maar kan dit 

habitattype wel in mozaïek voorkomen in de vallei. Als 

open plekken van 91E0 (zie doelstellingen 

Boslandschap). 

- buffering tegen externe invloeden; het tegen gaan 

van negatieve effecten vanuit de omgeving op 

actueel aanwezige habitats en op plekken waar 

doelen gerealiseerd zullen worden (v.b. via 

bufferzones). 

- inbedding in matrix van regionale 

- belangrijke biotopen 

7210 - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en 

soorten van het Caricion davallianae 

= - Actueel: 3 ha 

- Toename: - 

- Totaal: 3 ha 

 

SBZ-H BE2200032: 

Dankzij een recent herstelprogramma is de actuele 

oppervlakte van dit habitat in het Hageven uitgebreid 

tot 3 ha. Komt ook in zeer kleine oppervlakte voor in de 

Warmbeekvallei. Doelstelling is het behoud van de 

totale oppervlakte. 

+ De lokaal goede staat van instandhouding van de 

habitat is voor een groot deel afhankelijk van het 

beheer. Hiervoor worden volgende erstelopgaven 

voorgesteld: 

- om de spontane successie tot bos te verhinderen 

moet een periodisch kapbeheer ingesteld worden. 

- het (oppervlakte)waterpeil moet worden 

afgestemd op de ecologische vereisten van het 

habitat. De aanvoer van mineraalrijk grondwater 

dient te worden behouden. 

- herstel oppervlakte- en grondwaterkwaliteit 

(vermindering van vervuiling en eutrofiëring). 

91E0 - Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

+ Zie doelstellingen Boslandschap + Zie doelstellingen Boslandschap 

 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Bittervoorn + Streven naar duurzame populaties van 400-2500 

individuen/ha met herstel van migratiemogelijkheden 

tussen de populaties onderling. Een uitbreiding van de 

+ Deze doelstelling spoort samen met de 

kwaliteitsdoelstellingen voor de 

oppervlaktewaterhabitats (zoals 3150 en 3260). 



 

 

  

 

NATUURBEHEERPLAN 

46 van 130 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

populaties is mogelijk door kwaliteitsverbetering van 

het leefgebied (Abeek, Itterbeek, Warmbeek, de 

Vloeiweiden van Lommel en De Holen (Watering van 

Neerpelt)).  

 

Naast de hierboven genoemde doelen van de 

waterhabitats (zoals 3150 en 3260), worden geen extra 

oppervlaktedoelen gesteld. 

 

Aangezien de Bittervoorn afhankelijk is van 

zoetwatermossels voor de voortplanting, moet de 

waterkwaliteit bovendien voldoen zowel aan de eisen 

van deze mossels als de vis zelf (aërobe waterbodem, 

zuurstofrijk water, geen zware organische belasting. 

 

Het leefgebied moet voldoende structuurkwaliteit 

hebben met traagstromend tot stilstaand water en de 

aanwezigheid van uitgebreide waterplantenvegetaties. 

Beekruimingen dienen waar mogelijk vermeden te 

worden aangezien deze nadelig zijn door het 

verwijderen van de waterplanten en de 

zoetwatermossels. 

Beekprik + Uitbreiding van de huidige populaties tot stabiele 

populaties met een goede staat van instandhouding: 

met 50-200 ind/ha verdeeld over minimum 3 

lengteklassen en waarbij jaarlijks adulten worden 

waargenomen tijdens de reproductieperiode in de 

Abeek (en haar zijlopen de Vellerbeek, Gielisbeek en 

Bullenbeek), de Wateringen in Lommel, de Itterbeek 

(en enkele zijlopen), de Oude beek en de Warmbeek. 

In de Dommel dient het leefgebied voor Beekprik 

hersteld te worden. Dit allemaal binnen SBZ. 

 

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren en tot een 

goede lokale staat van instandhouding te kunnen 

komen, is een goede biotoop- en waterkwaliteit nodig 

waarbij het aanleggen van bufferzones langsheen de 

waterloop noodzakelijk zijn. Daarom wordt voor de 

Habitatrichtlijngebieden een effectieve uitbreiding van 

4-5 ha 6430 van de oppervlakte geschikte bufferzone 

tot doel gesteld Deze oppervlakteuitbreidingen komen 

bovenop de oppervlaktes die samenhangen met de 

doelstellingen van de Europees te beschermen 

habitats en Europees te beschermen soorten van het 

moeraslandschap, in het bijzonder habitat 3260. 

+ Aanwezigheid van geschikte paaihabitat (structuurrijk, 

meanderend beek-biotoop met grofzandig of 

kiezelsubstraat en matige stroming) en opgroeihabitat 

(structuurrijk, meanderend beekbiotoop met slibbanken 

en een lage stroomsnelheid.  

 

Geen vismigratieknelpunten en geen ingrepen in de 

structuur van het waterbiotoop (rechttrekking, 

oeverversteviging, slijk- en kruidruiming). 

 

Beekruimingen moeten vermeden worden op plaatsen 

met beekprikpopulaties, aangezien de larven in de 

bodem van de beek leven. 

 

Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het 

habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en 

temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten. Een 

natuurlijk hydrologisch regime en beperkte sedimentlast 

en het vermijden van hoge piekdebieten zijn 

noodzakelijk. 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Grote modderkruiper + Doelstelling is het uitbouwen van een leefbare 

populatie in goede staat van instandhouding (> 300 

exemplaren/ha) in de Grote Renne en omgeving. 

+ Verbetering van de kwaliteit van het het leefgebied in de 

Grote Renne en omgeving door: 

- verbetering van de structuurkwaliteit: lage 

stroomsnelheid, aanwezigheid waterplanten en 

sliblaag met organisch materiaal. 

- Beekruimingen moeten dus vermeden of beperkt 

worden; 

- instandhouding en herstel van ondiepe moerassige 

plaatsen langsheen de Grote Renne en de A-beek. 

Spaanse vlag + Vestiging van een leefbare populatie van meer dan 50 

vlinders en de aanwezigheid van rupsen in SBZ-H 

BE2200032, BE2200033 en BE2200034. Er is geen 

extra oppervlakte doelstelling voorzien voor deze soort. 

+ Verbetering van de kwaliteit van het mogelijke 

leefgebied door onder meer het behoud, herstel van 

voldoende grote zonbeschenen bloemrijke hooilanden 

en met een overgang naar moerasspirearuigten en 

bossen met mantelzoomvegetaties. 

Europese Bever + Vestiging van een leefbare populatie in SBZ-H 

BE2200033, die in verbinding staat en deel uitmaakt 

van de populaties aan de Grensmaas en in Nederlands 

Limburg. Binnen de verschillende SBZ’s (o.a. 

Kempenbroek) zijn er goede potentie aanwezig voor de 

soort. 

 

Deze doelstelling vereist geen extra oppervlakte 

leefgebied. 

+ Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied : door het 

oplossen van migratieknelpunten; natuurlijke oevers met 

houtige opslag en struweel; het instellen van rustzones.  

Bij de rattenbestrijding dient er rekening gehouden te 

moeten worden met de aanwezigheid van Bever en 

Otter. 

Otter + Er is recent één individu meermaals waargenomen in 

het Smeetshof.  

Doel:  

Het realiseren van een deelpopulatie van enkele 

individuen in de Abeekvallei en aangrenzende 

moerasgebieden, die in verbinding staat met de 

Nederlandse en de Waalse populatie via de 

deelpopulatie in de Maasvallei  

 

Er is geen extra oppervlakte leefgebied voor deze soort 

nodig. 

+ Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied door 

- Herstel van de kwaliteit van het moerasgebied rond 

het Stamprooierbroek-Grootbroek door herstel van 

de waterhuishouding;  

- instandhouding, ontwikkeling en herstel van 

natuurlijke overstromingszones langs beken in het 

bijzonder de Abeek en begeleidend landbiotoop 

met moeraszones, dichte en uitgestrekte struwelen 

en burchten; verbetering waterkwaliteit tot de 

geschikte waterkwaliteit d, in het bijzonder een 

lagere biobeschikbaarheid van 

bestrijdingsmiddelen en zware metalen; 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

- aanwezigheid van natuurlijk visbestanden (onder 

meer paling); 

- veilige passages ter hoogte van 

verkeersinfrastructuur (tegen gaan 

verkeersmortaliteit). 

- Bij de rattenbestrijding dient er rekening gehouden 

te moeten worden met de aanwezigheid van Bever 

en Otter. 

Watervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, 

Meervleermuis 

= Minimum behoud van de huidige populaties. 

Uitbreiding van de aantallen is mogelijk door de 

realisaties van de doelstellingen van de Europese 

habitats en de andere Europese soorten. 

+ Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied. 

 

De soorten gebruiken ook holle bomen als zomer(- en 

winter)verblijfplaats. Door het ouder worden van de 

boshabitats en toepassen van de CDB zal de kwaliteit 

van het habitat en het aantal geschikte bomen voor deze 

soort toenemen. Het is van belang om het tekort aan 

holten op korte termijn op te vangen. 

 

Mogelijk ook inrichten van andere winterverblijven 

(kelders, forten, groeven, bunkers, ...) en 

zomerverblijven (kerken, zolders, ...).  

 

Het foerageergebied bestaat uit moerassen, open water, 

kanalen, beken en plassen met vegetatie en waterrijke 

open bosgebieden in de nabije omgeving. 

Kwaliteitsvolle migratieroutes tussen verblijfplaatsen en 

jachtgebieden zijn noodzakelijk zoals opgaande lineaire 

landschapselementen of watergangen breder dan 2,5 

m. Deze landschapselementen dienen behouden of 

versterkt te worden zodat er geen onderbreking plaats 

vindt. Verlichting langs migratie- en jachtroutes zijn 

verstorend, vooral voor de Meervleermuis. Deze 

verlichting dient waar mogelijk vermeden te worden.  

 

behoud en versterking van de goede connectiviteit 

tussen de kolonieplaatsen en de jachtgebieden 

Ingekorven vleermuis = Behoud van het actueel voorkomen van satellietdieren 

in de Achelse Kluis (afkomstig van een populatie in 

+ Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied (o.a. 

door vermindering gebruik van ontwormingsmiddelen) 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Postel). Er zijn hier potenties voor de ontwikkeling van 

een populatie. Uitbreiding van de aantallen is mogelijk 

door de realisaties van de doelstellingen van de 

Europese habitats en de andere Europese soorten. 

en van de huidige connectiviteit van het landschap dat 

dient als migratieroute tussen de Achelse Kluis en 

Postel.behoud en versterking van de goede 

connectiviteit tussen de kolonieplaatsen en de 

jachtgebieden (waaronder heidelandschap) 

Roerdomp + In totaal 8-10 BP. Voor elk broedpaar dient 30-50 ha 

geschikt leefgebied aanwezig te zijn. Dit vereist een 

minimale oppervlakte leefgebied van ongeveer 270 tot 

500 ha.  

 

Om dit te realiseren is naast de kwaliteitsverbetering 

van het bestaand leefgebied, een extra oppervlakte 

leefgebied noodzakelijk van 80-100 ha (open water en 

moeras) waarvan 30 ha door omvorming en 50 – 70 

door effectieve uitbreiding. In concreto zijn de 

doelstellingen als volgt gelokaliseerd: 

- behoud van de actuele (grensoverschrijdende) 

- satellietpopulatie van 2-3 broedparen in het 

Hageven. Dit vereist geen extra leefgebied. 

- in het complex Luysen-Mariahof-

Stramprooierbroek-De Zig wordt een uitbreiding 

van de huidige populatie voorzien tot een totaal 

van 5-6 broedparen. Dit vereist een extra 

leefgebied van 50-55 ha (35-40 ha door uitbreiding 

en 15 ha door omvorming); 

- in SBZ-V wordt 1 broedpaar tot doel gesteld. Dit 

veriest een extra leefgebied van 30-45 ha (15-30 

ha door uitbreiding en 15 door omvorming; 

+ De kwaliteitseisen voor deze soort zijn sturend voor 

Woudaap en Blauwborst en omvatten: 

- geschikt leefgebied, bestaande uit nat rietland, 

moerasvegetaties (>50%) en open water (>30%) 

- helder water met goede waterkwaliteit en een hoog 

voedselaanbod (jonge vis, ongewervelden, 

amfibieën) voldoende geschikte randzones 

(waterriet/ondiep water/oeverplantenvegetaties 

- voldoende rust en waar mogelijk het creëren van 

predatievrije broedgelegenheden tijdens 

broedperiode 

- open vijverlandschap 

- gevarieerde leeftijdsstructuur van de rietvegetaties: 

per broedkoppel is er nood aan min. 0,5 tot 2 ha 

overjarig riet of lisdodde met voldoende dikke 

kniklaag (opstapeling van oude stengels) 

- aanwezigheid van verlandingsvegetaties (niet enkel 

riet/lisdodde, maar ook ondergedoken en drijvende 

watervegetaties) 

- hoog waterpeil in de leefgebieden tijdens het 

broedseizoen 

Woudaap + Actueel 1 BP in de Luysen. Uitbreiding van 2-3 

broedparen tot 3 – 4 broedparen , in het complex 

Luysen , Mariahof, Stamprooierbroek en Zig. 

 

Er is geen extra oppervlakte leefgebied nodig. De 

kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen inzake het 

leefgebied worden volledig gedekt door de doelen voor 

Roerdomp. 

 

+ Verbetering kwaliteit leefgebied is gedekt door de 

realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen voor Roerdomp 

(zie hoger). 
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Elk broedpaar heeft nood aan zo’n 15-25 ha geschikt 

leefgebied. 

Porseleinhoen + Actueel 2-4 BP (in SBZ-H en SBZ-V). Uitbreiding met 

1-2 broedparen van de populatie tot 3-6 broedparen, 

verspreid over het complex Stamprooierbroek, Luysen-

Zig en het Hageven (alle in SBZ-H) 

 

Naast de vooropgestelde oppervlaktes van de 

Europees beschermde habitattypes en het leefgebied 

van Roerdomp, is hiervoor een toename van het 

huidige leefgebied (grote zeggenvegetaties, jonge 

gemaaide rietlanden,en/of lage grazige vegetaties in 

permanent ondiep water) nodig met met 5-10 ha 

(zeggenvegetaties) in het complex Stamprooierbroek, 

Luysen en Zig (binnen het SBZ-H), vooral door 

omvorming. 

 

In het Smeetshof (enkel SBZ-V) is de doelstelling het 

behoud van het aantal broedparen (1 – 2). Voor het 

overige wordt rekening gehouden met een jaarlijks 

onregelmatig broedgeval binnen het SBZ-complex 

(onder meer Bergerven en Hageven). 

+ Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied tot 

kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit: 

- specifieke inrichting en beheer (Grote 

zeggenvegetaties, ondiepe oevervegetaties, jong 

rietland, dotterbloemgraslanden …) met 

overgangszones naar natte graslanden; stabiel 

grondwaterpeil rond maaiveldniveau met weinig 

fluctuaties (op zijn minst in de eerste helft van het 

broedseizoen op of boven maaiveld) 

- voldoende rust 

Bruine kiekendief + Actueel 0-2 BP. Herstel van de populatie binnen het 

SBZ-complex tot minimum 4 broedparen, waarvan 2 

broedparen in het Hageven en 2 broedparen in het 

gebied Stamprooierbroek/Luysen/Zig.  

 

De realisatie van deze leefgebieden behoeft geen extra 

leefgebied ten opzichte van wat al nodig is om andere 

doelen te bereiken. 

 

Tot het leefgebied kan worden gerekend: voldoende 

grote entiteiten van vijver- en moerascomplexen en 

open vegetaties (heiden en graslanden), en voldoende 

kwalitatieve open ruimte rond de broedgebieden als 

foerageergebied 

+ Broedgebied: 

De kwaliteitseisen worden gedekt door de 

kwaliteitsdoelstellingen voor de leefgebieden van 

Roerdomp, Woudaap en Porseleinhoen. Specifiek voor 

de Bruine kiekendief moeten de waterstanden in tijden 

van de broed voldoende hoog zijn zodat predatie minder 

invloed heeft op de broedgevallen. 

 

Foerageergebied: 

Er is een herstel nodig van de kwaliteit van het 

foerageergebied (voldoende kwalitatieve open ruimte) 

rondom de broedgebieden, in het bijzonder in de 

volgende gebieden: 

- gebied Veldhoven (omgeving Smeethof en 

langsheen de Raambeek) 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

- open ruimte ten oosten van het Hageven richting 

Achelse kluis 

In concreto komt dit neer op een behoud of herstel van 

vochtige weilanden (rbbhc, rbbhf, rbbmc, rbbms), 

bloemrijke graslanden en cultuurlanden met veel 

voedselaanbod (muizen, konijnen, ...) en kleine 

landschapselementen. Per koppel Bruine kiekendief is 

ongeveer 200 ha kwalitatief foerageergebied 

noodzakelijk. 

Minimalisatie van verstoring 

Blauwborst = Minimaal behoud van actuele populaties (55-60 BP). 

 

De realisatie van de benodigde leefgebieden behoeft 

geen extra leefgebied ten opzichte van wat al nodig is 

om andere doelen te bereiken 

+ Grotendeels gedekt met de realisatie van 

kwaliteitsdoelstellingen voor Roerdomp, Porseleinhoen 

en Bruine kiekendief 

Ijsvogel = Minimaal behoud van de actuele populaties (30-35 

BP). Een tijdelijke natuurlijke afname van de aantallen 

na strenge winters is aanvaardbaar.. 

= Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit: 

- natuurlijke oevers met plaatselijk steile bij voorkeur 

zandige wanden 

- voldoende helder water 

- groot aanbod aan kleine vissen 

- geschikte foerageergebieden met visrijke 

waterhabitats 

- minimalisatie van verstoring 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 
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Tabel 1-14: s-IHD BE2200033 – het boslandschap 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en 

soms ook Taxus in de ondergroei 

 

9190 - Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten 

met Quercus robur 

+ - Actueel: 360 

- Toename 637 ha met als richtwaarde 132 ha 

bosuitbreiding 

- Totaal: 997 

 

SBZ-H BE2200032: 

Actueel ca. 30 ha (12,5 ha 9120 en 17,5 ha 9190) 

voornamelijk aangrenzend aan de Warmbeekvallei en 

Achelse Kluis. Er wordt een oppervlaktetoename 

voorzien van ongeveer 329 ha met als richtwaarde 19 

ha bosuitbreiding. Totaal: 359 ha 

 

SBZ-H BE2200033: 

De actuele oppervlakte van deze habitats bedraagt ca 

160 ha. Er wordt een uitbreiding voorzien van 110 ha 

met als richtwaarde 48 ha bosuitbreiding. Er wordt 

gestreefd naar grote aaneengesloten bosgebieden. 

Totaal: 270 ha. 

 

SBZ-H BE2200034: 

De actuele oppervlakte van deze habitats bedraagt 170 

ha. Er wordt een uitbreiding voorzien van ongeveer 198 

ha met als richtwaarde 65 ha bosuitbreiding. Totaal: 

368 ha. 

 

+ Kwaliteitseisen (Criteria Duurzaam Bosbeheer) zijn 

onder meer: 

- 10% dood hout en behoud staand dood hout voor 

domeinbossen en >4% voor de overige bossen; 

- een gevarieerde bosstructuur met 10- 15% open 

plekken die elk tot 3 ha groot kunnen zijn. Op deze 

open plekken kunnen verschillende habitattypes 

(4010, 4030, … ) en RBB’s (bloemrijke graslanden, 

…) voorkomen;. 

- aandacht voor goed ontwikkelde bosranden; 

- minimale aanwezigheid van invasieve exoten in de 

bossen (Amerikaanse vogelkers, rododendron, …) 

91E0 - Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en 

Fraxinus excelsi (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

+ - Actueel:636 ha 

- Toename van: 342 ha met als richtwaarde 144 ha 

bosuitbreiding 

- Totaal: 978 ha 

 

SBZ-H BE2200032: 

De actuele oppervlakte van dit habitattype bedraagt ca. 

95 ha. Er wordt een toename van de oppervlakte met 

99 ha met als richtwaarde 53 ha bosuitbreiding 

voorgesteld. Deze doelen moeten leiden tot grotere 

aaneengesloten stukken habitatwaardig bos. Voor 

+ - een gevarieerde bosstructuur met 15% open 

plekken die elk tot 3 ha groot kunnen zijn. Op deze 

open plekken kunnen verschillende habitattypes 

(3260, 6430, 7140… ) en RBB’s (rbbsm, rbbmc, 

rbbhc, …) voorkomen;. 

- aanwezigheid van voldoende dood hout en 

sleutelsoorten. 

- behoud en/of herstel van een voor dit habitattype 

gunstige waterhuishouding (zowel kwantitatief als 

kwalitatief) zodat grote kernen zich kunnen 

ontwikkelen. 

- structuurrijke bosranden.  
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

deze uitbreiding en omvorming komt in eerste instantie 

de vallei van de Warmbeek in aanmerking. 

Totaal: 194 ha 

 

SBZ-H BE2200033: 

De actuele oppervlakte van deze habitat bedraagt ca. 

390 ha. Er wordt een toename voorzien van ongeveer 

166 ha met als richtwaarde 50 ha bosuitbreiding 

aansluitend op bestaande kernen. Totaal: 566 ha. 

 

SBZ-H BE2200034: 

De actuele oppervlakte van dit habitat bedraagt 151 ha. 

Er wordt een toename voorzien van ca. 77 ha, met als 

richtwaarde 41 ha bosuitbreiding aansluitend op 

bestaande kernen. Totaal: 228 ha. 

 

De waterhuishouding is voor deze bossen zeer 

belangrijk. Er wordt gestreefd naar een voldoende hoge 

grondwaterstand. 

 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Vliegend hert + Actueel enkele losse waarnemingen in Jagersborg 
(BE2200034) en Stramprooierbroek (BE2200033) 
Uitbouw van een duurzame populatie in het 
Stamprooierbroek (o.a.Staatsbos) en Jagersborg, met 
elk meer dan 30 losse waarnemingen per jaar en elk 
meer dan 2 broedplaatsen. Er is geen extra oppervlakte 
leefgebied nodig. De realisatie van de benodigde 
leefgebieden behoeft geen extra leefgebied ten 
opzichte van wat al nodig is om de doelen voor de 
boshabitats 9120 en 9190 te bereiken. 

+ Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied door: 

- realisatie van ijle bosstructuren en open plekken 

aan de zuidranden en zuidhellingen van het bos. 

Maximale 

- overschaduwing boomlaag: 50 %;  

- continuïteit beschikbaarheid van voldoende dood 

hout, verspreid over het bos maar in het bijzonder 

nabij potentiële en effectieve broedplaatsen. 

Streefcijfers: min. 3 dikke (diam. > 50 cm) dode 

bomen/ha en de continuïteit van dit aanbod 

garanderen. Aanleg van kunstmatige broedhopen 

op geschikte locaties tot deze streefcijfers 

gerealiseerd worden; 

- maximaal behoud van oude of zieke, aftakelende 

bomen (kwijnende bomen). Richtcijfer > 3 dikke De 

doelstellingen worden grotendeels gedekt door 

deze van de habitats 9120 en 9190. 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis, Franjestaart, Gewone 

grootoorvleermuis, Grijze grootoorvleermuis, 

Baardvleermuis 

= Minstens behoud van de actuele populaties. + Behoud en kwaliteitsverbetering van de bestaande de 

leefgebieden, behoud en verder uitbouwen van de 

connectiviteit tussen de jachtgebieden, de 

kolonieplaatsen en de overwinteringsgebieden. 

 

Er moeten voldoende holle bomen aanwezig zijn 

aangezien deze soorten deze ook als verblijfplaatsen 

gebruiken. Betere inrichting van kolonieplaatsen 

(kerken, zolders, ...) en vermijden van verlichting van 

uitvliegplaatsen. 

 

Inrichten van winterverblijven (kelders, forten, groeven, 

bunkers, ...) en zomerverblijven (kerken, zolders, ...).  

 

Toename kleinschaligheid en het behoud van 

lijnvormige elementen tussen woonkernen (geschikte 

kolonieplaatsen in gebouwen) en geschikte 

jachtgebieden. 

Kleine dwergvleermuis = Behoud van de huidige aantallen in de 
Warmbeekvallei. 

= Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied. Er 
moeten voldoende holle bomen aanwezig zijn 
aangezien deze soorten deze ook als verblijfplaatsen 
gebruiken. 

Zwarte specht + Minstens behoud van de actuele populaties (19-25 
BP). De realisatie van de benodigde leefgebieden 
behoeft geen extra leefgebied ten opzichte van wat al 
nodig is om andere doelen te bereiken. 

+ Kwaliteitsdoelstellingen gedekt door de doelstellingen 
inzake droge bos- en heidehabitats. 

Wespendief + Minstens behoud van de actuele kernpopulatie (23-29 
BP). De realisatie van de benodigde leefgebieden 
behoeft geen extra leefgebied ten opzichte van wat al 
nodig is om andere doelen te bereiken. De doelstelling 
vereist evenwel het behoud van een grote oppervlakte 
kwalitatief leefgebied, waarbij het het behoud van de 
grote kwaliteitsvolle bosen natuurkernen maar vooral 
het minimaal behoud van de kwaliteitsvolle open ruimte 
met hoge basisnatuurkwaliteit essentieel zijn. 

+ Kwaliteitsverbering van de grote bos- en natuurkernen 
maar ook het minimaal behoud of toename van de 
kwaliteitsvolle open ruimte met hoge 
basisnatuurkwaliteit zijn essentieel. Het 
foerageergebied bestaat uit > 1500 ha geschikt 
mozaieklandschap in. Dit houdt onder meer een 
verbeterig en het behoud van de actuele RBB’s, 
historisch permanente graslanden, de overige 
graslanden, de kleine landschapselementen en andere 
biologisch minder waardevolle tot zéér waardevolle 
ecotopen in. 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Middelste bonte specht + Minstens behoud van de actuele broedparen (5-10 
BP). Er is geen extra oppervlakte leefgebied nodig. 
Deze doelstelling is gedekt door de doelstellingen van 
de boshabitats. 

+ Kwaliteitsdoelstellingen grotendeels gedekt door de 
doelstellingen van de boshabitats 9120 en 9190. 
 
Belangrijk is tevens het algemene bewarend beleid ten 
aanzien van oude en dikke bomen, in het bijzonder 
inlandse eiken (of andere loofhoutsoorten met ruwe 
stam) en het verhogen van het aandeel dood hout 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 

 

Tabel 1-15: s-IHD BE2200033 - Heidelanschap 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

2310 – Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten 

 

2330 - Open grasland met Corynephorus- en 

Agrostissoorten op landduinen 

+ - Actueel: 8 ha 2310 en 10 ha 2330 

- Toename: 25-30 ha door omvorming 

- Totaal: 45-55 ha 

-  

SBZ-H BE2200032: 

De huidige oppervlakte van de habitattypes 2310 en 

2330 is respectievelijk 8 ha in het Hageven en 10 ha in 

de Achelse kluis /Beverbeekse heide. 

 

Er wordt een toename van 30 ha voorzien door 

omvorming van naaldhoutbestanden op landduinen. Er 

wordt gestreefd naar één aaneengesloten oppervlakte 

in het complex Beverbeekse heide/ Achelse Kluis. 

 

Totaal: 48 ha 

+ Nastreven van een goede structuurvariatie van de 

habitats met open, (stuivend) zand, 

buntgrasvegetaties, mostapijtjes en 

korstmosvegetaties voor schraallanden van 

landduinen. Voor duinheiden wordt gestreefd naar een 

voldoende groot aandeel naakte bodem afgewisseld 

met Struikheide van gevarieerde ouderdom. 

3130 – Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met 

vegetatie behorend tot het Littorelletalia uniflorae en/of 

Isoëto-Nanojuncetea 

+ - Actueel: 55,5 ha 

- Uitbreiding door omvorming: 5 ha 

- Totaal: 60,5ha 

 

SBZ-H BE2200032: 

Actueel is er 7 ha. Er wordt een uitbreiding voorzien van 

5 ha door omvorming van een aantal zure vennen op 

de linkervalleiflank van de Dommel (met onder meer de 

+ Goede tot uitstekende kwaliteit: 

 

Permanent herstel van het historische waterpeil van de 

vennen door het opheffen van de drainage in de 

Achelse Kluis. 

 

Geschikte waterkwaliteit: geen interne en externe 

eutrofiëring. 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Waterbiesvennen, het Kranenven, het Sluisven, het 

Kuilven en het Nieuw kraaieven). 

 

SBZ-H BE2200033: 

Behoud van actueel voorkomen (0,5ha) en toename 

van 1 ha. 

 

SBZ-H BE2200034: 

Voor de geherstructureerde grindplassen van het 

Bergerven wordt het behoud van de actuele 

oppervlakte van ongeveer 48 ha voorzien. 

 

Om windwerking toe te laten is het open houden van de 

dijken van belang. 

4010 – Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

 

7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot 

het Rhynchosporion 

+ - Actueel: 36,74 ha 

- Toename: 45 ha 

- Totaal: 482 ha 

 

SBZ-H BE2200032: 

Actueel: 26,74 ha. In het Hageven wordt een 

oppervlakte-uitbreiding voorzien van 9 ha (cfr. LIFE-

project Dommeldal). In de Warmbeekvallei en de 

Achelse Kluis wordt een oppervlakteuitbreiding 

voorzien van 10 ha door omvorming van 

naaldhoutbestanden en verboste heide in de vallei van 

de Warmbeek en door afgraven van de voedselrijke 

bouwvoor en herstel van de hydrologie in de Achelse 

Kluis. 

 

Voor het habitattype 7150 wordt het behoud van de 

actuele oppervlakte voorzien. Lokale uitbreiding is 

mogelijk bij herstel van de habitatkwaliteit en gebeurt in 

complex met type 4010. In voldoende grote heide-

vennencomplexen kan een zekere dynamiek gebracht 

worden onder de vorm van wisselende waterstanden in 

depressies en vennen, betreding door grazers en 

lokaal plaggen. 

 

SBZ-H BE2200033: 

Behoud van de actuele oppervlakte van habitattype 

4010 van 1,9 ha in het Stamprooierbroek. Toename, 

+ De goede staat van het habitattype kan op meerdere 

plaatsen bereikt worden door het terugdringen van 

vergrassing. Intensief beheer van de vochtige heide 

(maaien, plaggen, ...) en het herstel van de natuurlijke 

hydrologie.  

 

Beide habitattypes vereisen continu beheer omwille 

van hun pionierskarakter. 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

met richtwaarde voor uitbreiding van 1 ha, tot een totaal 

van 3 ha. 

 

SBZ-H BE2200034: 

De actuele oppervlakte 4010 bedraagt 8 ha. Er wordt 

een toename van 25 ha naar een totale oppervlakte 

van 33 ha voorzien. 

4030 – Droge Europese heide + - Actueel: 58 ha 

- Toename: 47 ha 

- Totaal: 108 ha 

 

SBZ-H BE2200032: 

De huidige oppervlakte bedraagt 48 ha. 

 

Er wordt een oppervlaktetoename voorzien in de regio 

van de Achelse Kluis en in het Hageven 

 

SBZ-H BE2200033 

Behoud van actuele oppervlakte (5ha). 

 

SBZ-H BE2200034: 

De actuele oppervlakte van 5 ha wordt uitgebreid tot 

een totale oppervlakte van 10 ha door omvorming op 

de steilrand. 

+ Nastreven van het voorkomen van alle 

ouderdomsstadia van Struikhei van pionier- tot 

degradatiestadium in functie van een hoge 

structuurrijkdom en het voorkomen van een aantal 

habitattypische soorten.  

 

Tegengaan van vergrassing door terugdringen van 

verzurende en eutrofiërende depositie. Het beheer 

richten op het terugdringen van vergrassing door het 

maaien en plaggen. 

 

Tegengaan van verbossing door het verwijderen van 

houtige opslag zoals grove den. 

6230 – Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

van berggebieden (en van submontane gebieden in het 

binnenland van Europa) 

+ - Actueel: 9 ha 

- Toename: 16 ha 

- Totaal: 25 ha 

 

SBZ-H BE2200032: 

Behoud van de actuele oppervlakte 0,45 ha 

 

SBZ-H BE2200033: 

De actuele oppervlakte is 5 ha. Deze oppervlakte zal 

toenemen met 1 ha tot een totaal van 6 ha. 

 

SBZ-H BE2200034: 

+ Er wordt gestreefd naar soortenrijke Heischrale 

graslanden met een hoge bedekking van sleutelsoorten 

en een vegetatie die laag blijft. 

 

Beperken van de strooisellaag, vervilting en 

boomopslag (<10%) en bufferen tegen externe 

invloeden 

 

Extensief gebruik van deze graslanden zorgt voor een 

hogere abundantie aan ongewervelden en de hierop 

prederende fauna. 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

De huidige oppervlakte in Bergerven bedraagt 4 ha. Er 

wordt een toeneame voorzien van 15 ha, zodat de 

totale oppervlakte minstens 19 ha bedraagt. De 

richtwaarde voor omvorming bedraagt 3 ha.Ter hoogte 

van de Itterbeek zal circa 6 ha via 

schraalgraslandherstel Life-project Itter worden 

gerealiseerd. 

 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Drijvende waterweegbree + SBZ-H BE2200032: 
Voor SBZ-H BE2200032 wordt gestreefd naar leefbare 
populaties in het Hageven. Hierbij wordt gestreefd naar 
groeiplaatsen met een minimale oppervlakte van 50 m2 
of een populatie van meer dan 100 planten. 
 
SBZ-H BE2200034: 
Voor SBZ-H BE2200034 wordt gestreefd naar twee 
leefbare populaties op Bergerven. Hierbij wordt 
gestreefd naar groeiplaatsen met een minimale 
oppervlakte van 50 m2 of een populatie van meer dan 
100 planten. 

+ De soort overlapt voor een aanzienlijk deel met de 
doelen voor habitat 3130 (begeleidend doel). 
 
Herstel van de waterkwaliteit (vervuiling, eutrofiëring en 
verzuring) zijn cruciaal voor beide doelen. Daarnaast is 
het ruimen van organisch sediment op de waterbodem 
en het instellen van gefaseerd beheer cruciaal voor het 
in stand houden van de soort. 

Heikikker + Voor populatiedoelstellingen zie Bocagelandschap. + Voldoende zonnige, mesotrofe, plantenrijke plassen die 
het ganse jaar water bevatten. De oeverzone is meer 
dan 50% voorzien van abundante vegetatie. 
Tegengaan predatie door vis.  
 
Vennen zonder beschaduwing en niet te verzuurd ifv 
ontwikkeling eieren. 
 
Voor het landhabitat van de Heikikker is de 
instandhouding van vochtige heide en laagveen 
noodzakelijk. Hiervoor is het herstel nodig van de 
natuurlijke hydrologie met een hoge (grond)waterstand. 
De verbinding van de actueel gescheiden leefgebieden 
door ontsnipperingsmaatregelen is noodzakelijk. 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Deze doelstellingen sporen samen met de 
kwaliteitsdoelstellingen voor de vochtige heidehabitats 
(4010, 7140 en 7150) en de venhabitats (3110 en 
3160). 

Rugstreeppad + Creëren van een duurzame populatie (minstens 200 
roepende mannetjes) ter hoogte van de Achelse Kluis 
(SBZ-H BE2200032) en Bergerven (SBZ-H 
BE2200034). Er is geen extra oppervlakte leefgebied 
nodig. 

+ Instellen van een optimale kwaliteit van het water- en 
landhabitat. Vooral ondiepe, visvrije 
voortplantingsplassen die snel kunnen opwarmen zijn 
nodig voor deze soort. 
 
De verbinding van de actueel gescheiden leefgebieden 
door ontsnipperingsmaatregelen is noodzakelijk. 
 
De doelstelling wordt gedekt door de kwaliteitsvereisten 
van habitat 3130. 

Gladde slang + Streven naar een populatie in Bergerven populatie, met 
minstens 5 adulte dieren per km² waarbij elk jaar 
voldoende voortplanting is (huidig <1 adult dier/km²). 

+ In stand houden van open terrein (i.e. geen verboste 
stukken) met losse ondergrond. 
 
De verbinding van de actueel gescheiden leefgebieden 
door ontsnipperingsmaatregelen is noodzakelijk. 
 
Deze doelstellingen sporen samen met de 
kwaliteitsdoelstellingen voor de habitattypes van droge 
en natte heide (2330, 4010, 4030 en 6230). 

Gevlekte witsnuitlibel + Ontwikkeling deelpopulatie in de omgeving van het 
Wolfsven in Hamont en in het Hageven. Er wordt 
telkens gestreefd naar een populatie van minstens 10 
exemplaren waar ook voortplanting plaatsvindt. 

+ - Bedekking met drijvende en ondergedoken 

- waterplanten van 10- 70%; 

- Zonbeschenen plassen zonder vis; 

- Successie terugdringen 

- Nadruk op overgangen tussen verlandingsveen en 

waterhabitats die niet verzuurd zijn en met een 

voldoende dekking met drijvende en 

ondergedoken waterplanten en een visvrij tot 

maximaal visarm waterlichaam; 

- tegengaan eutrofiering. 

Ingekorven vleermuis = Behoud van het actueel voorkomen. + Verbetering van de huidige connectiviteit van het 
landschap dat dient als migratieroute tussen de 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

jachtgebiedeen, de kolonieplaatsen en 
overwinteringsgebieden.. 

Boomleeuwerik + Minstens behoud van de actuele populaties (25-29 
BP). 

+ Verbetering van de kwaliteit van de heide, landduin- en 
boshabitats. Deze doelstelling spoort samen met de 
kwaliteitsdoelstellingen voor de habitats 2310, 2330, 
4010, 4030, 9120 en 9190. 
 
Verder zijn de kwaliteitseisen: 

- Voldoende plekken open zand; 

- Golvende bosranden in de overgang van bos naar 

heide; 

- Open plekken in het bos; 

- Sturing van de recreatie is belangrijk om 

voldoende broedrust te kunnen garanderen op 

potentiële broedplekken. 

Nachtzwaluw + Minstens behoud van de actuele populaties (25-27 
BP). 

+ Deze worden grotendeels gedekt door de 
kwaliteitsdoelstellingen van Boomleeuwerik (Zie daar). 
Daarnaast is de soort gebaat bij solitaire loofbomen en 
grove dennen met lage takken. 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 

 

Tabel 1-16: s-IHD BE2200033 – bocagelandschap met Graslandcomplexen 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of 

lemige kleibodem (Molinion caeruleae) 

+ - Actueel: 0,5 ha 

- Toename door omvorming: 1 ha 

- Totaal: 1,5 ha 

 

SBZ-H BE2200033: 

Behoud van actuele oppervlakte van 0,5 ha en 

uitbreiding door omvorming met 1 ha in de Vallei van 

de Abeek 

+ Oplossen van verstoring van de waterhuishouding, 

eutrofiëring en/of verzuring, vegetatiewijziging. 

 

De habitat bestaat uit mesotrofe graslanden met een 

vegetatie <50 cm en een bedekking van lage 

schijngrassen die hoger is dan 30%. De bedekking van 

de sleutelsoorten is >30% en, indien aanwezig heeft de 

strooisellaag en de verruiging een bedekking <10%. De 

graslanden dienen gebufferd te zijn tegen externe 

invloeden en hebben geen graag zon (geen 
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Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

beschaduwing). Nastreven van de natuurlijke 

hydrologie van de vallei (grondwater) en gericht 

beheer. 

6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

+ - Actueel: 36,5 ha 

- Toename: 17 ha, met als richtwaarde voor 

omvorming 13 ha 

- Totaal: 54 ha 

 

SBZ-H BE2200032: 

In BE2200032 is actueel 21 ha aanwezig en wordt er in 

totaal 12 ha toename voorzien tot een totaal van 33 ha. 

In de Lommelse Wateringen wordt een uitbreiding van 

het habitat 6510 (subtype glanshavergraslanden met 

Grote pimpernel) voorzien van 7 ha door omvorming. 

Met een huidige oppervlakte van 18 ha, is de 

oppervlaktedoelstelling in totaal 25 ha. (Dit zal 

plaatselijk ten koste gaan van 6430 dat dan elders 

binnen het SBZcomplex gecompenseerd moet worden 

via open plekken in 91E0). 

 

De rest van de oppervlaktetoename (5ha) kan 

gerealiseerd worden in het Hageven of de 

Wambeekvallei. Minimum behoud actuele oppervlakte 

van 3 ha in het Hageven. Hier zijn ook 

uitbreidingsmogelijkheden. 

 

SBZ-H BE2200033: 

Behoud van actuele oppervlakte van 6,5 ha. 

 

SBZ-H BE2200034: 

Behoud van de actuele oppervlakte van ca. 9 ha, 

toename met 5 ha. Ter hoogte van de Itterbeek zal 

circa 3 ha via schraalgraslandherstel Life-project Itter 

worden gerealiseerd. 

+ - Herstellen van de habitatkwaliteit door het 

herstellen van het bevloeiings-systeem en van het 

hooilandbeheer. 

- Beperken van verbossing, eutrofiering, 

strooisellaag. 

- Nastreven van een lokaal goede staat van 

instandhouding van habitattypische soorten zoals 

Bramensprinkhaan, Geel- en Zwartsprietdikkopje, 

Koninginnepage, Oranje en Bruin zandoogje, 

Groot dikkopje, Gouden sprinkhaan. 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Boomkikker + - behoud van de populatie in de vallei van de 

Itterbeek (Brand) (actueel goede LSVI); 

- de realisatie van populaties in een goede LSVI . in 

enerzijds Stamprooierbroek, Sint- 

Maartensheide/Luysen en anderzijds Tösch-

Langeren: minstens 200 roepende mannetjes per 

populatie, waarbij elk jaar voldoende voortplanting 

is); 

- een populatie van 50-100 roepende mannetjes in 

Jagersborg. Deze moet dienen als een step-stone 

tussen de populatie van de Brand en den Tösch; 

- er is 1 ha extra oppervlakte leefgebied nodig; De 

resterende oppervlaktedoelstellingen zijn 

grotendeels gedekt door de doelstellingen van 

Grauwe klauwier (zie daar); de uitbreiding van het 

leefgebied met 1 ha wordt indicatief als volgt 

gelokaliseerd: 0,25 ha in Sint-Maartensheide, 0,25 

ha in de Brand en 0,5 ha in den Tösch. 

+ Qua waterbiotoop: 

- Het creëren van visvrije waterpartijen. Minimum 5 

kleine (<100mc) of 2 grote plassen (>100mc) per 

populatie. 

- Het streven naar waterpartijen met voldoende 

oppervlakte open water en gevariëerde 

ondergedoken en drijvende watervegetaties.  

 

Qua landbiotoop:  

Het behoud en versterken van het kleinschalig 

landschap met ruigtevegetaties (rbbhf, rbbmc), 

bloemrijke graslanden (rbbhc), houtwallen, bosranden 

en braamstruwelen met een oppervlakte van meer dan 

20 ha per populatie. Dit landbiotoop moet zo goed 

mogelijk aansluiten bij de voortplantingsbiotopen. 

 

Qua corridors: 

Creatie of optimalisatie van functionele corridors via 

hagen, houtkanten, bloemrijke graslanden, poelen: 

- Van de Brand naar Stamprooierbroek en Sint- 

Maartensheide 

- Van de Brand, via Jagersborg naar den Tösch 

- In het Smeetshof 

 

Deze corridors zijn gelegen binnen SBZ-V en gaan van 

het ene SBZ-H naar het andere. 

Kamsalamander + Behoud van de populatie aanwezig in de Brand, 

Jagersborg en Stamprooierbroek.  

 

Uitbouw van de huidige populatie in het 

Stamprooierbroek, ’t Hasselt en in Plateaux/Hageven 

(Neerpelt) en Smeetshof (enkel SBZ-V) tot een 

populatie in goede staat van instandhouding (> 50 

adulte dieren en > 50 larven of eieren).  

 

Uitbreiding van de aantallen Kamsalamander is 

mogelijk door kwaliteitsverbetering van het leefgebied. 

Er is geen extra oppervlakte leefgebied nodig. De 

+ Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt door de 

doelen van Boomkikker  

 

In het Hageven-Les Plateaux dient naast 

kwaliteitsverbetering eveneens extra habitat in de vorm 

van waterpartijen gecreëerd te worden. 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

oppervlaktedoelstellingen zijn gedekt door de 

doelstellingen van Boomkikker 

Poelkikker + Creëren van verschillende duurzame populaties in 

goede staat van instandhouding in de Brand, in 

Bergerven en in het Hageven. Hierbij wordt gestreefd 

naar minstens 200 roepende mannetjes per populatie. 

Bij de populatie in het Hageven moet men streven naar 

een mogelijkheid tot uitwisseling met de populatie in 

Nederland. 

 

Er is geen extra oppervlakte nodig. 

+ Natuurlijke hydrologie optimaliseren. Deze doelstelling 

gaat samen met de kwaliteitsdoelstelling voor de 

oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren (3130) en 

vochtige heidehabitats (4010). 

 

Aandacht besteden aan de problemen van eutrofiëring 

en verzuring.  

 

Het verhinderen van hybridisatie van poelkikker met 

meerkikker. 

Heikikker + Er wordt gestreefd naar een populatie in het Hageven 

(BE2200032-1), in de Warmbeekvallei (BE2200032-2) 

en in de Brand (BE2200034) met minstens 200 

roepende mannetjes (of eiklompjes) met elk jaar 

voldoende voortplanting. 

 

Bij de populatie in het Hageven moet men streven naar 

een mogelijkheid tot uitwisseling met de populatie in 

Nederland. Er is geen extra oppervlakte nodig. 

+ Vennen zonder beschaduwing en niet te verzuurd ifv 

onwikkeling eieren. 

 

Voldoende zonnige, mesotrofe, plantenrijke plassen die 

het ganse jaar water bevatten. De oeverzone is meer 

dan 50% voorzien van abundante vegetatie en in de 

buurt liggen geen verkeerswegen. 

 

Visvrij houden van de poelen (Amerikaanse hondsvis). 

Grauwe klauwier + Actueel 1 -3 broedpa(a)r(en). Uitbreiding tot een 

kernpopulatie in Noordoost-Limburg van 10 BP in Sint-

Maartensheide en 10 BP in Itterbeek-Brand. 

 

Voor het behalen van een goede staat van 

instandhouding wordt er 120-130 ha extra leefgebied 

(kamgraslanden en rbbsp) voorzien (via effectieve 

uitbreiding) in Sint-Maartensheide en Itterbeek-Brand 

bovenop de eerder in het rapport benoemd 

oppervlaktes Europees te beschermen habitats (6510, 

6230) om in totaal tot twee kernen van elk ongeveer 

100 ha geschikt leefgebied te komen De twee kernen 

dienen wel met elkaar verbonden te worden door een 

voldoende dicht netwerk van kleine 

landschapselementen. Dit houdt enerzijds het herstel 

+ Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied naar 

bloemrijke en insectenrijke graslanden. 

 

Instandhouding, herstel en ontwikkeling van 

kleinschalig, relatief extensief beheer landbouwgebied 

met een grote dichtheid aan lage, kleine 

landschapselementen met aandacht voor 

braamstruweel. Het streefbeeld is een 

landbouwlandschap met 5-10% extensief beheerde 

elementen. 

 

Zo veel mogelijk vermijden van gebruik van 

bestrijdingsmiddelen met het oog op diverse (grote) 

insectenfauna.  
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

in en maar mogelijk de ontwikkeling van kleine 

landschapselementen.  

 

Behoud van telkens elk één broedpaar Aan de watering 

‘De Holen’ en het Smeetshof (beiden enkel SBZ-V) 

Vermijden van geluidsverstoring. 

Wespendief + Voor populatiedoelstellingen zie Boslandschap. + Buiten de kwaliteitsdoelstellingen van het 

Boslandschap heeft de Wespendief ook nood aan 

insectenrijke foerageergebieden. 

Blauwe kiekendief = Behoud van het belang van het gebied als 

overwinteringsgebied. Deze aantallen kunnen 

natuurlijk jaarlijks schommelen. 

+ Garanderen van rust in de slaapplaatsen.  

 

Het bevorderen van voedselaanbod in agrarische 

gebieden (bv. onbewerkte randstroken langs akkers, 

braakliggende akkers, verruigd grasland, …) 

 

Behoud van de openheid van het landschap in 

belangrijke overwinteringsgebieden. 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 

 

Tabel 1-17: s-IHD BE2200033 – Samenvatting van de doelstellingen die buiten SBZ-H en binnen SBZ-V vallen 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Boomkikker = Buiten SBZ-H zijn geen populatie doelstellingen 

opgesteld. 

+ Voor de doelstellingen binnen SBZ-H te kunnen halen 

zijn er verbindingen nodig tussen de geschikte 

leefgebieden deze zijn deels gelegen buiten SBZ-H 

binnen SBZ-V: 

 

Creatie of optimalisatie van functionele corridors voor 

de soort die bestaat uit kleine landschapselementen 

zoals hagen, houtkanten, struwelen, bloemrijke 

graslanden of poelen: 

- van de Brand naar Stamprooierbroek en Sint- 

Maartensheide; 

- van de Brand, via Jagersborg naar den Tösch ; 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

- in het Smeetshof. 

Grauwe klauwier = Behoud van één broedpaar in de omgeving van de 

watering ‘De Holen’ en één broedpaar het Smeetshof 

+ Behoud huidige oppervlakte leefgebied m.a.w behoud 

van huidige Europese habitattypes en RBB’s en 

kwaliteitsverbetering. 

 

Het leefgebied van Grauwe klauwier profiteert mee bij 

de doelstellingen van leefgebied Bruine kiekendief en 

de corridor voor Boomkikker. 

Wespendief + Behoud actuele aantallen broedparen. + Behoud huidige oppervlakte leefgebied m.a.w behoud 

van huidige Europese habitattypes en RBB’s en 

kwaliteitsverbetering. 

 

Het leefgebied van Wespendief profiteert mee van 

doelstellingen Bruine kiekendief. 

Bruine kiekendief + Buiten SBZ-H zijn geen broedgebieden afgebakend. + Broedgebied: 

Verbetering kwaliteit broedgebieden. 

 

Foerageergebied: 

Er is een herstel nodig van de kwaliteit van het 

foerageergebied (voldoende kwalitatieve open ruimte) 

rondom de broedgebieden, in het bijzonder in de 

volgende gebieden: 

- gebied Veldhoven (omgeving Smeethof en 

langsheen de Raambeek) 

- open ruimte ten oosten van het Hageven richting 

Achelse kluis 

In concreto komt dit neer op een behoud of herstel van 

vochtige weilanden (rbbhc, rbbhf, rbbmc, rbbms), 

bloemrijke graslanden en cultuurlanden met veel 

voedselaanbod (muizen, konijnen, ...) en kleine 

landschapselementen. Per koppel Bruine kiekendief is 

ongeveer 200 ha kwalitatief foerageergebied 

noodzakelijk. 
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Voldoende hoge waterstand tijdens de broedperiode 

om predatie tegen te gaan.  

 

Minimale rustverstoring. 

Roerdomp + in het SBZ-V wordt 1 broedpaar tot doel gesteld. Voor 

elk broedpaar dient 30-50 ha geschikt leefgebied 

aanwezig te zijn.Om de globale doelstellingen te 

realiseren is naast de kwaliteitsverbetering van het 

bestaand leefgebied, een toename nodig van 15 ha 

door omvorming en 10 – 15 ha (open water en moeras) 

door effectieve uitbreiding nodig binnen SBZ-V. 

+ - geschikt leefgebied, bestaande uit nat rietland, 

moerasvegetaties (>50%) en open water (>30%); 

- helder water met goede waterkwaliteit en een hoog 

voedselaanbod (jonge vis, ongewervelden, 

amfibieën); 

- voldoende geschikte randzones (waterriet/ondiep 

water/oeverplantenvegetaties;  

- voldoende rust en waar mogelijk het creëren van 

predatievrije broedgelegenheden tijdens 

broedperiode; 

- open vijverlandschap; 

- gevarieerde leeftijdsstructuur van de 

rietvegetaties: per broedkoppel is er nood aan min. 

0,5 tot 2 ha overjarig riet of lisdodde met voldoende 

dikke kniklaag (opstapeling van oude stengels); 

- aanwezigheid van verlandingsvegetaties (niet 

enkel riet/lisdodde, maar ook ondergedoken en 

drijvende watervegetaties); 

- hoog waterpeil in de leefgebieden tijdens het 

broedseizoen. 

Blauwe kiekendief = Behoud van het belang van het gebied als 

overwinteringsgebied. Deze aantallen kunnen 

natuurlijk jaarlijks schommelen. 

+ Garanderen van rust in de slaapplaatsen. 

 

Het bevorderen van voedselaanbod in agrarische 

gebieden (bv. onbewerkte randstroken langs akkers, 

braakliggende akkers, verruigd grasland, …). 

 

Behoud van de openheid van het landschap in 

belangrijke overwinteringsgebieden. 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 
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1.1.5.1.4 SBZ-V “BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek” 

Het habitatrichtlijngebied wordt in hetzelfde managementplan en s-IHD-besluit opgenomen als SBZ-H 

BE2200029. Het s-IHD-besluit maakt geen relevant onderscheid in gebiedsbeschrijving, hiervoor wordt naar 

paragraaf 1.1.5.1.2 verwezen. 

 

1.1.5.1.5 SBZ-V “BE2217310 Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en 
Peer” 

De soorten binnen de SBZ-V Peer kunnen worden gegroepeerd in volgende natuurclusters:(a) het 
beekdallandschap, (b) het mozaïeklandschap van bos, heide en graslanden (c) hetopen landschap van akkers, 
heiden en graslanden en (d) het bocagelandschap metkleinschalige akkers, weilanden en kleine 
landschapselementen. Voor elk van deze natuurclusters worden de instandhoudingsdoelstellingen gegeven 
in Tabel 1-18 tot Tabel 1-21. 
 
In dit SBZ-V liggen 4 belangrijke beekvalleien: Bolliserbeek, Dommel, Abeek en Warmbeek.Het Schietveld 
van Houthalen-Helchteren (SBZ-H BE2200030) is onder andere hetbrongebied (infiltratiegebied) van 
Bolliserbeek, Dommel en Abeek. Het brongebied van deWarmbeek ligt ten noordoosten van Peer. 
 
Het gebied grenst aan grote en belangrijke heide- en bosgebieden: het Schietveld vanHouthalen-Helchteren, 
het militair domein Kamp van Beverlo, het gebied Duinengordel, debossen van Bosland met dichtbij 
Resterheide en de bossen bij het militair domein vanKleine Brogel. Ingebed in het landschap liggen ook zeer 
veel kleinere boscomplexen,sommigen met aanpalend heidevegetaties en schrale graslanden. Dit 
mozaïeklandschapomvat verschillende landschapstypes en strekt zich uit over een grotere oppervlakte 
enschaalniveau. Vandaar dat soorten, die een zeer groot territorium hebben als wespendiefvoorkomen. 
 
Het open landschap van heiden, akkers en graslanden is van belang voor 3 Europees te beschermen soorten: 
grauwe en blauwe kiekendief, en knoflookpad. De SBZ-V Peer is “belangrijk” voor blauwe kiekendief en 
grauwe kiekendief is aangemeld voor deze SBZ-V. Knoflookpad staat in Vlaanderen op derand van het 
uitsterven. In de Bomerheide (Peer) komt nog een kleine populatie voor ineen gedegradeerde staat van 
instandhouding. 
 
Het bocagelandschap met kleinschalige akkers, weilanden en kleine landschapselementen is belangrijk voor 
de vogelrichtlijnsoort ortolaan. Ortolaan is uitgestorven in Vlaanderen. Ortolaan is een indicatorsoort voor 
kleinschalig akkerlandschap met bomenrijen en houtkanten met weinig bemeste (rogge-)akkers op warme 
zandgrond. Het is de meest kritische van alle akkervogels. Andere typische soorten van dit kleinschalig 
agrarisch landschap, die ook sterk bedreigd zijn, zijn:, geelgors, kwartel, patrijs, zomertortel, ringmus, enz. 
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Tabel 1-18: s-IHD BE2217310 – het beekdallandschap 

Soort Populatie en oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Blauwborst = Minimaal behoud van de actuele populatie van 5-7 
broedparen. Hiervoor is 7,5-14 ha rietland of 
moerassige vegetatie met open plekken met slik tussen 
de vegetatie en de aanwezigheid van bomen/struiken 
met een maximale hoogte van 2 m. 
 
Het leefgebied van blauwborst kan samenvallen met de 
drogere delen van het leefgebied van woudaap.  
 
Dit oppervlaktedoel is grotendeels additioneel aan de 
doelen voor uitbreiding van habitats van bijlage I. Enkel 
de habitats van nature eutrofe meren (3150), evenwel 
met een verlandingsvegetaties, blauwgrasland in 
beperkte mate (6410), voedselrijke zoomvormende 
ruigten (6430) en overgangs- en trilveen (7140) kunnen 
bijdragen aan een geschikt leefgebied voor 
Blauwborst. 
 
Op basis van de BWK zijn volgende oppervlakten 
aanwezig: 

- 20 ha habitats (3150, 6410, 6430en 7140) 

- 97 ha eutroof water (Ae) 

- 71 ha rietmoeras 

= 

of 

+ 

Behoud en/of herstel van de kwaliteit van het 
bestaande leefgebied, met name: 

- instandhouding van moerassige vegetaties, 

rietlanden, laagveenvegetaties met beperkte 

boomopslag of struweel (max. 2 m hoogte) en met 

open plekken met slik.boorden van waterlopen met 

ruige vegetatie ofwel verlandingszones van vijvers 

en vennen, telkens rijk aan insecten en andere 

kleine diertjes. 

- geen menselijke verstoring tijdens de 

broedperiode. 

- het behoud of herstel van de natuurlijke 

waterhuishouding 

- bosuitbreiding en verdroging in de vallei moet 

worden vermeden. 

IJsvogel = Minimaal behoud van de actuele populatie van 7-9 
broedparen. (Een tijdelijke natuurlijke afname van de 
aantallen na strenge winters is aanvaardbaar). Voor 
een lokaal voldoende staat van instandhouding van 7-
9 broedparen ijsvogel is een lengte van 1,4 – 36 km 
optimale oever nodig. 
 
Dit doel spoort samen met de doelen in de SBZ-H’s. 
 
De realisatie van de tot doel gestelde populatie behoeft 
geen extra oppervlakte leefgebied boven op de 
bestaande doelen voor het SBZ-H van de Abeek 
(BE2200034) en het SBZ-H vallei- en brongebieden 
van de Zwarte Beek (BE22000029) 

= Kwalitatief goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit: 

- optimale oever houdt in: natuurlijke oevers met 

plaatselijk steile, bij voorkeur zandige wanden of 

wortelgestellen van omgevallen bomen 

- voldoende helder water en goede waterkwaliteit; 

- groot aanbod aan kleine vissen geschikte 

foerageergebieden met visrijke waterhabitats 

- minimalisatie van verstoring. 
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Soort Populatie en oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Woudaap = Behoud van actuele populatie van 1 broedpaar in de 
Abeekvallei, hiervoor is een geschikt leefgebied van 5-
25 ha nodig, bestaande uit vijvers met open water met 
waterplanten, rietkragen, oevervegetaties, eventueel 
met beperkte oppervlakte wilgenstruweel. 
 
Dit oppervlaktedoel is een extra doel boven op de 
doelen in SBZ-H van de Abeek (BE2200034). Deze 
oppervlakte mag niet achteruit gaan door de tot doel 
gestelde oppervlakteuitbreiding van habitats van 
bijlage I. De habitats van nature eutrofe meren (3150), 
blauwgrasland (6410) (in beperkte mate), voedselrijke 
zoomvormende ruigten (6430) en overgangs- en 
trilveen (7140) (in beperkte oppervlakte) kunnen 
bijdragen tot een geschikt leefgebied en zijn dus 
additioneel. 
 
In het SBZ-H van de Abeek (BE2200034) zijn 3-4 bp tot 
doel gesteld voor het complex Luysen- 
Stamprooierbroek-Zig. 
 
Op basis van de BWK zijn volgende oppervlakten 
aanwezig: 

- 20 ha habitats (3150, 6410, 6430 en 7140) 

- 97 ha eutroof water (Ae) 

- 71 ha rietmoeras 

= - Verbetering kwaliteit leefgebied bestaande uit 

rietland, moerasvegetaties (>50%) en open water 

(> 30%); 

- helder water met goede waterkwaliteit en een hoog 

voedselaanbod (jonge vis, ongewervelden, 

amfibieën); 

- voldoende rust en waar mogelijk het creëren van 

predatievrije broedgelegenheden tijdens de 

broedperiode; 

- voldoende open vijvers met randbegroeiing; 

- gevarieerde leeftijdsstructuur van de 

rietvegetaties: 

- aanwezigheid verlandingsvegetaties;  

- hoog waterpeil tijdens het broedseizoen. 

bosuitbreiding en verdroging in de vallei moet 

worden vermeden 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 

 
Tabel 1-19: s-IHD BE2217310 – Mozaïeklandschap van bos, heide en graslanden 

Soort Oppervlakte en populatiedoelen Kwaliteitsdoelen 

Wespendief = Minstens behoud van de actuele populatie van 5-7 
broedparen. Voor een voldoende lokale staat van 
instandhouding, komt dit neer op het behoud en de 
verbetering van de bestaande leefgebieden: 

- een broedgebied van minstens 210 – 700 ha 

geschikt bos, met een minimale aaneengesloten 

oppervlakte van 30 ha  

= 

of 

+ 

Kwaliteitsverbetering van de grote bos- en 
natuurkernen maar vooral het minimaal behoud van de 
kwaliteitsvolle open ruimte met hoge 
basisnatuurkwaliteit (ook in het agrarisch gebied) 

- broedgebied: uit grote, oude structuurrijke 

(naald)bossen, hoog aandeel staand dood hout, 

grote open plekken in naaldbossen, beperkte 
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Soort Oppervlakte en populatiedoelen Kwaliteitsdoelen 

- een foerageergebied van minimaal 6000 tot 10 

000 ha onder de vorm van geschikt 

mozaïeklandschap. 
 
Het broedgebied maakt deel uit van het 
foerageergebied. Het optimaal foerageergebied 
bestaat uit een mozaïek van grote bossen met 
landbouwgrond en enkele grachten of vijvers. 
 
Volgens de BWK zijn minimaal volgende oppervlakten 
leefgebied aanwezig: 

- 36 ha met heide-elementen vaak onder bos (2310, 

2330, 4010, 4030, ha) 

- 13 ha mesofiele hooilanden (6510) 

- 150 ha regionaal belangrijk biotoop: 

dotterbloemgraslanden (rbb_hc), rietmoeras 

(rbb_mr), ruigten met moerasspirea (rbb_hf), 

kamgrasweilanden (rbb_kam) boszomen (ku) 

- 959 ha bossen die potentieel leefgebied vormen, 

- 277 ha soortenrijk permanent cultuurgrasland (met 

relicten van halfnatuurlijke graslanden 
 
In totaal heeft minimaal 2133 ha biotopen een te 
behouden natuurwaarde. 
 
Minimum 126 km KLE’ s onder de vorm van 
bomenrijen, houtkanten en –wallen is aanwezig. 
Het behoud en verbetering van de bestaande 
leefgebieden behoeft geen extra oppervlakte 
leefgebied ten opzichte van wat al nodig is om andere 
doelen te bereiken. 

omvorming van naaldbos naar gemengd inheems 

loofhout,... 

- 10-15% open plekken tot 3 ha, bestaande uit rbb’s 

(droge voedselrijke ruigtes) of habitattypes zoals, 

4030, 6230 en 6430. 

- foerageergebied: bestaat uit mozaïeklandschap: 

met naast de bossen schrale graslanden en 

permanente graslanden met een rijkdom aan 

kruiden, bloemen en insecten.(ook in het agrarisch 

gebied) 
 
Dit houdt onder meer een , verbetering en het behoud 
van de actuele RBB’s, historisch permanente 
graslanden, de overige graslanden met natuurwaarden, 
de kleine landschapselementen en andere biologisch 
minder waardevolle tot zéér waardevolle ecotopen (zie 
karteringseenheden BWK) in. 

Nachtzwaluw = Minstens behoud van de actuele populatie van 12-15 
broedparen en minimaal behoud van de actuele 
oppervlakte van de leefgebieden en 
kwaliteitsverbetering van de leefgebieden bestaande 
uit 600 – 750 ha mozaïek van heide en naaldbossen of 
600 – 750 ha halfopen (dennen)bossen op zandgrond, 
telkens met open plekken van een diameter van 80 tot 
100 m (=minimum 3 ha) en 10 – 20% kale plekken met 
telkens een diameter van 2 m. 

= 

of 

+ 

Zie boomleeuwerik. 
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Soort Oppervlakte en populatiedoelen Kwaliteitsdoelen 

 
Dit leefgebied overlapt met het foerageergebied van 
Wespendief en deels met de leefgebieden van 
Boomleeuwerik en Zwarte specht.  
 
Volgens de BWK zijn volgende oppervlakten 
leefgebied aanwezig: 

- 36 ha met heide-elementen vaak onder bos (2310, 

2330, 4010, 4030, ha) 

- 959 ha bossen die potentieel leefgebied vormen, 

- 277 ha soortenrijk permanent cultuurgrasland (met 

relicten van halfnatuurlijke graslanden), 
 
Het minimaal behoud van de oppervlakte en 
verbetering van de bestaande leefgebieden behoeft 
geen extra oppervlakte leefgebied ten opzichte van wat 
al nodig is om andere doelen te bereiken. 

Boomleeuwerik = Minstens behoud van de actuele populaties van 8-11 
broedparen en minimaal behoud van de actuele 
oppervlakte van de leefgebieden en 
kwaliteitsverbetering van de actuele leefgebieden 
bestaande uit: 

- 80 – 110 ha relatief open, droog en zonnig terrein 

dat schaars begroeid is met lage kruiden, 

heidegebieden, kapvlaktes, jonge bosaanplanten, 

onbeboste landduinen met verspreide boomgroei 

op droge zandige bodems of behoud 

- kwaliteitsverbetering van 80 – 110 ha open bos 

met veel open, zandige plekken of een combinatie 

van deze 2 met een totale oppervlakte van 80 – 

110 ha. Open bos houdt hier een oppervlakte open 

plekken in van 10 % met een minimale oppervlakte 

van 0,5 – 1 ha. 
 
Dit leefgebied overlapt met het broedgebied of 
foerageergebied van Wespendief en de leefgebieden 
van Nachtzwaluw, en deels met Zwarte specht. 
 

= Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied door: 

- creëren van meer open tot halfopen bossen, met 

open plekken in het bos, voldoende plekken open 

zand en een beperkt aandeel verspreide bomen; 

- creëren van bosranden als overgang; 

- herstel landduinen en schrale graslanden 

- beperken van recreatieve verstoring tijdens 

broedseizoen 

- verbetering van de kwaliteit van de heide, 

landduin- en boshabitats.  
 
spoort samen met de kwaliteitsdoelstellingen voor de 
habitats 2310, 2330, 4010, 4030, 9120 en 9190 in SBZ-
H BE2200030, BE2200032 en BE2200029 voor zover 
ze in de overlappende delen met dit SBZ-V voorkomen; 
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Soort Oppervlakte en populatiedoelen Kwaliteitsdoelen 

Volgens de BWK zijn volgende oppervlakten 
leefgebied aanwezig: 

- 36 ha met heide-elementen vaak onder bos (2310, 

2330, 4010, 4030 ha) 

- 959 ha bossen, waarvan de open plekken, jonge 

aanplantingen potentieel leefgebied vormen. 
 
De realisatie van de tot doel gestelde populatie behoeft 
geen extra oppervlakte leefgebied  

Zwarte specht  Behoud van de actuele populatie van 4-5 broedparen 
Voor een goede lokale staat van instandhouding zijn de 
volgende elementen nodig: 

- 1600 – 2000 ha loofbos en gemengd bos; 

- 800 – 1000 ha naaldbos telkens met open plekken, 

dikke bomen van 40 -150 cm die ook in bomenrijen 

mogen voorkomen. Een deel bos mag bestaan uit 

kleinere percelen bos tot op ca. 4 km van een groot 

aaneengesloten bos. 
 
Dit leefgebied overlapt met het broedgebied of 
foerageergebied van wespendief en de leefgebieden 
van nachtzwaluw en boomleeuwerik. 
 
De realisatie van de tot doel gestelde populatie behoeft 
geen extra oppervlakte leefgebied. Volgens de BWK 
zijn volgende oppervlakten leefgebied aanwezig, zijnde 
959 ha bossen, die potentieel 

leefgebied vormen, 

 Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied in het 
gehele SBZ-V (dus ook in het agrarisch gebied) door: 
creëren van voldoende grote bossen met voldoende 
variatie aan (loof)boomsoorten, voldoende oude bomen 
(hoog aandeel staand dood hout) en (grote) open 
plekken. 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 

 

Tabel 1-20: s-IHD BE2217310 – Open landschap van akker en graslanden 

Soort Oppervlakte- en populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Grauwe Kiekendief = Cluster van 3 broedparen voor dit SBZV, in combinatie 
met de SBZ-V’s BE2218311, genaamd ‘Militair domein 
en de vallei van de Zwarte Beek’ en BE2220313, 

= 

of 

+ 

Goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit: 

- open landschap bestaande uit heide (4030, 4010), 

heischrale graslanden (6230_hn en 6230_hmo) 
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Soort Oppervlakte- en populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

genaamd ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode 
en. Dit betekent dat er 1 bp in het zuivere SBZ-V wordt 
beoogd.  
 
Er is minstens 5-10 % voedselrijk (muizen en kleine 
vogels) foerageergebied nodig, bestaande uit 
voedselrijke randzones, bermen, braakpercelen en/of 
akkers, in het meest kansrijke gebied aansluitend bij de 
grote heideterreinen. In een zone van ca 1500 ha is 
75ha geschikt leefgebied het minimum doel. 

omgeven door matrix van soortenrijke graslanden 

en akkerranden. Opgaande lijnvormige elementen 

(bomenrijen en houtkanten, moeten hier vermeden 

worden); 

- Het bevorderen van het voedselaanbod in 

agrarische gebieden (bv. onbewerkte randstroken 

langs akkers, verruigd grasland, duo en trioranden 

op de landbouwgronden, geschikte bermen, 

braakpercelen, …met een geschikte structuur- en 

vegetatiekwaliteit) in het kansrijke gebied 

aansluitend bij de grote heideterreinen.  
 
beperken van verstoring tijdens het broedseizoen, 
actieve nestbescherming 

Blauwe kiekendief = Behoud van de gemiddelde aantallen van 
overwinteraars De aantallen kunnen jaarlijks 
schommelen. 

 Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied door: 

- Het garanderen van de nodige rust op de 

slaapplaatsen. 

- Het bevorderen van het voedselaanbod in 

agrarische gebieden (bv. onbewerkte randstroken 

langs akkers, braakliggende akkers, verruigd 

grasland, …)  

- Het behoud van de openheid van het landschap in 

belangrijke overwinteringsgebieden. 

-  

Knoflookpad + Versterking van de populatie, wat betekent een 
toename van de actuele populatiegrootte tot een 
bronpopulatie in Bomerheide, (Resterheide), van 
minimaal 50 roepende mannetjes op telkens minimaal 
5 voortplantingsplaatsen.  
Dit vereist 3-4 ha extra leefgebied (naast de reeds 
geformuleerde doelen voor dit gebied), zowel 
landbiotoop als voortplantingsbiotoop (waarvan 1 ha 
habitat 2330). 

+ Goed ontwikkeld leefgebied bestaande uit: 

- landbiotoop: open terreinen met zandige bodem 

(landduinen, heiden, zandige akkers) in de directe 

omgeving van het waterbiotoop. 

- waterbiotoop: herstel van de kwaliteit van de 

huidige voortplantingswateren en aanleg van 

poelen met een meso- tot eutrofe waterkwaliteit, 

visloos en een rijke drijvende en ondergedoken 

waterplantenvegetatie in de directe omgeving (< 

400 m) van het huidige voorkomen. 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 
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Tabel 1-21: s-IHD BE2217310 – Bocagelandschap van kleinschalige akkers en weilanden en kleine landschapselementen 

Soort Oppervlakte- en populatiedoelstelling Kwaliteitseisdoelstelling 

Ortolaan = Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied in de 
kansrijke gebieden (delen van dit SBZ-V) voor ortolaan. 
Dit betekent het behoud van de actuele oppervlakte en 
kwaliteitsverbetering van de totale lengte en 
oppervlakte KLE’s. Er is geen extra leefgebied 
noodzakelijk voor de ortolaan. 
 
De kansrijke gebieden zijn:het interfluvium van de 
Bolliserbeek en Dommel ten noorden van Peer en de 
landbouwgebieden met veel KLE’s t.h.v. de bovenloop 
van de Abeek en de zijbeken: Gielisbeek, Bullebeek, 
Hommelbeek.  
 
Een leefgebied met geschikte biotopen is gewenst.  
 
Minimum 120 km KLE’ s onder de vorm van 
bomenrijen, houtkanten en –wallen is aanwezig. 

+ Enkel indien de huidige, lokale inspanningen op grote 
schaal in de geschikte Kempense terreinen worden 
toegepast, is succes op langere termijn mogelijk. 
Verbetering van de kwaliteit van het leefgebied in de 
kansrijke gebieden door:  

- Terugdringen van gebruik van 

bestrijdingsmiddelen in perceelsranden 

- Behoud/herstel van kleinschalig akkerlandschap 

(graangewassen en hakvruchten) op hogere 

zandgronden met een hoge dichtheid van 

houtkanten en bomenrijen (eik) 

+: de kwaliteit van het leefgebied moet omhoog 

=: de kwaliteit van het leefgebied mag niet achteruit gaan 
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1.1.5.1.6 SBZ-V “BE2221314 Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek 
en Mariahof” 

Dit vogelrichtlijngebied overlapt gedeeltelijk met de habitatrichtlijngebieden Abeek (BE2200033) en Hageven  

(BE2200032). Het wordt in hetzelfde s-IHD-besluit omschreven. De tabellen met 

instandhoudingsdoelstellingen per landschapstype werden reeds gegeven in paragraaf 1.1.5.1.3. 

Specifiek voor het vogelrichtlijngebied kan hier verder gespecifieerd worden dat de volgende doelstellingen 

naar voor worden geschoven (Tabel 1-22). Voor sommige aangemelde soorten werden voorlopig geen 

doelstellingen geformuleerd (lege cellen). De uitbreiding van de populatie roerdomp wordt beoogd door 

uitbreiding van het leefgebied met 25-35 ha. 

Tabel 1-22: Instandhoudingsdoelstellingen vogelsoorten in BE2221314 Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, 
Stramprooierbroek en Mariahof.  

Populatie Actueel Uitbreiding Totaal 

Roerdomp 0 1 1 

Woudaap    

Grauwe klauwier 2 0 2 

Porseleinhoen 0-1 0 0-1 

Bruine kiekendief    

Wespendief    

 

1.1.5.2 Ramsar 

Er komen in de nabije omgeving van het projectgebied geen Ramsargebieden voor. 

1.1.5.3 Vlaams Ecologisch Netwerk 

De natuurlijke structuur in Vlaanderen bestaat in de eerste plaats uit de gebieden van het Vlaams Ecologisch 

Netwerk (VEN) en de natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden van het Integraal 

Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). 

• De Gebroekten Grote Nete 

• De Stuifzandcomplexen Hechtel 

• De Vallei van de Grote Nete bovenstrooms 

• Het Pijnven 

• De Bolisserbeek-Dommel  

• De Abeek 

 

1.1.5.4 Reservaten 

De hoogspanningslijn doorkruist de volgende erkende natuurreservaten ‘Malesbroek’, ‘Hezemeer’, 

‘Gerhoeven-Rammelaars’, ‘Veewei’, ‘Dommelvallei’, ‘Vallei van de Abeek’ en ‘Vallei van de Itterbeek’. 
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1.1.5.5 Inventarissen Onroerend Erfgoed 

De bovengrondse hoogspanningslijn doorkruist geen beschermde stads- en dorpsgezichten, monumenten of 

archeologische sites.  

In het gemeentelijk RUP ‘Waardevolle landbouwnederzettingen’ in Peer is ter hoogte van de Tichelovenstraat 

63 en 65 een erfgoedlandschap afgebakend (zie Figuur 1-1). Het erfgoedlandschap situeert zich tussen mast 

P139 en P140. De waarden en typische landschapskenmerken van het erfgoedlandschap zijn omschreven in 

het ministerieel besluit van 5 december 2013 tot definitieve aanduiding van het landschapsatlasrelict ‘Valleien 

van Dommel- en Bollisserbeek tussen Peer, Hechtel-Eksel, Overpelt en Neerpelt’.  

In het RUP hiervoor is opgenomen dat alle hoogstammige bomen behouden moeten worden. Binnen de 

veiligheidszone is 1 boom aanwezig. Deze maakt geen deel uit van het natuurbeheerplan, maar wordt op 

regelmatige basis bijgesnoeid. 

 

Figuur 1-1 Situering erfgoedlandschap ‘Tichelovenstraat 63-65 te Peer’ 
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1.2 Globaal kader 

1.2.1 Duiding en ambitieniveau 

Tijdens de aanlegfase van de hoogspanningslijn moet er ruimte gemaakt worden om de werf te kunnen 

bereiken (werftoegangen), de werken aan en nabij masten te kunnen uitvoeren (werfzones) in te richten, 

zones voor kabeltrek (trekzones) voor installatie van de lijn, en de veiligheidszone zo in te richten dat de 

nieuwe lijn veilig kan aangelegd worden,  

Tijdens de exploitatiefase moet de veiligheid van de lijn gewaarborgd blijven. Te dichte begroeiing kan een 

overslag veroorzaken waardoor het circuit uitschakelt en de begroeiing in brand vliegt. Bij stormweer moet 

vermeden worden dat bomen op de geleiders kunnen vallen. Dit betekent dat de houtige opgroei onder de 

masten zelf en over een afstand van 32,5 m aan weerszijden van de lijn (veiligheidszone) niet hoger dan een 

bepaalde hoogte (gemiddeld 10 m) mag worden. 

De ingrepen voor de aanlegfase worden gelijktijdig met de ingrepen in functie van de exploitatiefase 

uitgevoerd, om wederkerende ingrepen te vermijden. 

Het globaal kader van dit beheerplan beperkt zich tot beboste habitats in de veiligheidszone van 65 m 

rondom de hoogspanningslijnen.  

Er wordt een beheerplan type 2 al dan niet in combinatie met type 3 nagestreefd.  

 

1.2.2 Ecologische functie 

1.2.2.1 Aanwezige natuurwaarden volgens de datalagen 

Europese habitattypes 

• Droge heide op jonge zandafzettingen    2310 

• 2310,bos – Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (‘grijze duinen’), onder aanplant of bosopslag 

• Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie 3150 

• Droge heide        4030 

• Blauwgraslanden       6430 

• 6430_hf – Vochtige tot natte moerasspirearuigten 

• Overgangs- en trilveen, subtype mineraalarm circumneutraal overgangsveen 7140_meso 

• Eiken-Beukenbossen op zure bodems    9120 

• Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 

• 9120_qb - subtype Eikenberkenbos 

• Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten   9190 

• Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior  

• subtype bronbossen      91E0_vc 

• subtype elzenbroekbossen     91E0_vm 

• subtype nitrofiel alluviaal elzenbos    91E0_vn 

Regionaal belangrijke biotopen (RBB) 

• Dotterbloemgraslanden      rbbhc 

• Moerasspirearuigtes       rbbhf 

• Rietland        rbbmr 

• Moerasbos van breedbladige wilgen     rbbsf 

• Vochtig wilgenstruweel op venige en zure grond   rbbso 

 

Soorten 

De perimeter van volgende soorten waarvoor een soortenbeschermingsprogramma bestaat, wordt 

doorkruist: gladde slang, porseleinhoen, beekprik, rivierdonderpad, kleine modderkruiper, roerdomp, 

knoflookpad, grauwe klauwier, grauwe kiekendief en heivlinder. Het is echter niet zo dat de perimeter van 

het beheerplan relevante habitats vormt voor elk van deze soorten. 
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1.2.2.2 SWOT 

Zwaktes 

• Actueel is het ecologisch beheer onder de hoogspanningslijn beperkt tot een aantal percelen in eigendom 

en/of beheerd door het ANB, gemeentes en een aantal particulieren. 

• De veiligheidszone vormt een lint doorheen het landschap en kan maar beperkt bijdragen tot de kwaliteit 

van de open groene ruimte die doorkruist wordt. Voor sommige van de soorten waarvoor de perimeter 

binnen de actiegebieden van de soortbeschermingsprogramma’s, kunnen er geen zinvolle acties 

genomen worden (in het bijzonder porseleinhoen). 

Sterktes 

• De open ruimte onder hoogspanningslijnen kan bestendigd worden door een gecombineerde functie 

waarbij structuurvariatie een belangrijke ecologische troef vormt. 

• Abiotische omstandigheden in de valleigebieden met venige ondergrond die biotische habitatpotenties 

bieden. 

Opportuniteiten 

• Het opwaarderen van de habitats in lijn met natuurstreefbeelden (vnl. 91E0_vm, 91E0_vn, rbbso, rbbsf, 

4030) en soortsdoelstellingen (vnl. roerdomp, gladde slang, grauwe kiekendief en grauwe klauwier). 

• Versterken van de corridorfunctie voor soorten (vnl. gladde slang, heivlinder, knoflookpad) tussen 

aanpalende groengebieden. 

Bedreigingen 

• Versnippering van het eigendom en beheer. 

 

1.2.2.3 Visie 

De primaire doelstelling is het vrijwaren van de veiligheid van de hoogspanningslijn, maar aan de hand van 

dit beheerplan wordt gezocht naar win-win situaties voor het natuurbehoud in de veiligheidszone onder en 

rondom de lijn. Het is in de SBZ’s en op locaties waar een indicatief natuurstreefbeeld vooropgesteld wordt 

dat verwacht wordt hogere ambities te kunnen nastreven. Die zijn verder te verfijnen op basis van de 

inventarisatie en overleg met de eigenaars. 

1.2.3 Economische functie 

1.2.3.1 Huidige toestand 

De economische functie die actueel plaatselijk van toepassing zijn, zijn de productie van kwaliteitshout, 

brandhout en hout als nevenproduct van beheerwerkzaamheden. En daarnaast ook de jacht. 

1.2.3.2 SWOT 

Opportuniteiten 

• De kapping voor uitbreiding van de veiligheidslijn zal eenmalig een opbrengst van hoogstammig hout 

genereren. 

• Het realiseren van bosranden kan de hoeveelheid brandhout en nevenproducten doen toenemen. 

Bedreigingen 

• Binnen de veiligheidszone is productie van kwaliteitshout onmogelijk omdat hoogtegroei nabij de lijn moet 

vermeden worden. 

 

1.2.3.3 Visie 

Er wordt geen focus gelegd op de economische functie. De grondeigenaars worden hiervoor vergoed (1 

€/m² voorverlies economische functie en 1 €/m² voor de huidige opstand), hoewel houtopbrengst mogelijk is 

waar verzoenbaar met de andere functies. Jachtactiviteiten kunnen plaatsvinden zoals voorheen. 
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1.2.4 Sociale functie 

1.2.4.1 Huidige toestand 

De sociale functie omvat de toegankelijkheid. Deze verschilt van perceel tot perceel, maar het uitgangspunt 

is dat het terrein toegankelijk is op de bestaande openbare en private wegen. In sommige gevallen is het 

terrein toegankelijk onder begeleiding en na toestemming van de beheerder. 

1.2.4.2 Visie 

Toegang is enkel mogelijk op openbare wegen en wegen die reeds opgenomen zijn binnen de 

toegankelijkheidsregeling van een bestaand beheerplan. 

 

1.2.5 De ruimtelijke differentiatie van natuurstreefbeelden op 
landschapsniveau en doelen voor soorten 

Kaart 1.5 

Kaart 1.6 

Kaart 1.7 

De hoogspanningslijn doorkruist op meerdere plaatsen Speciale Beschermingszones (SBZ’s) en het is 

vooral op deze locaties dat er mogelijkheden zijn om instandhoudingsdoelstellingen te realiseren. Maar de 

beheerdoelen gaan breder dan de percelen gelegen in de SBZ’s. Er zal getracht worden om in het algemeen 

de ecologische corridorfuncties te versterken (via de open ruimte onder de hoogspanningslijn of via de 

valleien die doorkruist worden door de hoogspanningslijn) en gericht habitats op te waarderen conform de 

onderstaande natuurstreefbeelden (NSB). 

1.2.5.1 Deelgebied Geel waar de Grote Nete het Albertkanaal kruist (masten 64-66) 

• NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke bosranden in 

combinatie met struweel en/of open habitat; Habitatdoelen: 91E0_vm, 91E0_vn, 6430/rbbhf, rbbhc, rbbmr, 

andere plassen; Soortsdoelen: vochtige struwelen als (suboptimaal) foerageergebied voor roerdomp, 

halfschaduwstelling oevers kan faciliteren voor de habitatkwaliteit van de waterloop voor beekprik en 

rivierdonderpad 

1.2.5.2 Deelgebied Ham-Balen langsheen het kanaal Kwaadmechelen-Dessel 
(masten 90-95) 

• NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke bosranden in 

combinatie met struweel en/of open habitat; Habitatdoelen: 91E0_vn, 6430/rbbhf, rbbhf, rbbmr; 

Soortsdoelen: rietvegetaties en vochtige struwelen als broed- en foerageergebied voor roerdomp 

1.2.5.3 Deelgebied Balen ter hoogte van de Asbeek (mast 105) 

Dit betreft een klein hoekperceel naast de weg waarvan in een klein deel actueel habitat voorkomt. Er wordt 

behoud vooropgesteld, maar uitbreiding is wellicht niet aan de orde aangezien de potentie ter realisatie van 

instandhoudingsdoelen in de kerngebieden langs de Asbeek ligt. 

1.2.5.4 Deelgebied Beverlo (masten 118-130) 

• Mast 118-119: NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke 

bosranden in combinatie met struweel en/of open habitat; Habitatdoelen: 91E0_vm, 91E0_vn, rbbso, 

rbbsf; Soortsdoelen: vochtige struwelen als (suboptimaal) foerageergebied voor roerdomp, structuurrijke 

bosranden die relevant zijn voor gladde slang, halfschaduwstelling oevers kan faciliteren zijn voor de 

habitatkwaliteit van de waterloop voor beekprik en rivierdonderpad 
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• Mast 119-120: NSB Landschapstype 3.0_O open landschap waters en moerassen; Soortsdoelen: het 

vrijwaren van barrières tussen de waterpartijen biedt betere opportuniteiten als (optimaal) 

foerageergebied voor de roerdomp 

• Mast 121-122: NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke 

bosranden in combinatie met struweel; Habitatdoelen: droge en vochtige struwelen rbbso, rbbsf; 

Soortsdoelen: vochtige struwelen kunnen een (suboptimale) rol spelen als foerageergebied voor 

roerdomp, structuurrijke bosranden die relevant zijn voor gladde slang, grauwe kiekendief en grauwe 

klauwier 

• Mast 122-123: NSB Landschapstype 5.0_H halfopen landschap struwelen, ruigtes en pioniervegetaties; 

Habitatdoelen: rbbmr (indien aanwezig zou blijken bij inventarisatie); Soortsdoelen: vochtige struwelen als 

(suboptimaal) foerageergebied voor roerdomp, structuurrijke bosranden die relevant zijn voor gladde 

slang, grauwe kiekendief en grauwe klauwier 

• Mast 126-128: NSB Landschapstype 4.0_H halfopen landschap heide en landduinen: variatie van 

structuurrijke bosranden in combinatie met heide; Habitatdoelen: droge heide 4030; Soortsdoelen: 

structuurrijke bosranden die relevant zijn voor gladde slang, grauwe kiekendief en grauwe klauwier; 

habitat- en corridorfunctie (richting Pijnven) voor gladde slang, heivlinder en knoflookpad (landhabitat). 

• Mast 129-130: NSB Landschapstype 4.0_H halfopen landschap heide en landduinen: variatie van 

structuurrijke bosranden in combinatie met heide; Habitatdoelen: droge heide 4030; Soortsdoelen: 

structuurrijke bosranden die relevant zijn voor gladde slang, grauwe kiekendief en grauwe klauwier,; 

habitat- en/of corridorfunctie (richting Pijnven) voor gladde slang, heivlinder en knoflookpad (landhabitat), 

blauwvleugelsprinkhaan, heideblauwtje, wespendief, bruine eikenpage, nachtzwaluw 

 

1.2.5.5 Deelgebied Bolisserbeek (Masten 138-144) 

• Mast 138: NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke bosranden 

in combinatie met struweel en/of open habitat; Habitatdoelen: 3150; Soortsdoelen: vochtige struwelen als 

(suboptimaal) foerageergebied voor roerdomp, structuurrijke bosranden die relevant zijn voor grauwe 

kiekendief en grauwe klauwier, voortplantingshabitat 3150 voor knoflookpad, halfschaduwstelling oevers 

kan faciliteren voor de habitatkwaliteit van de waterloop voor beekprik en rivierdonderpad. 

• Mast 144: NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke bosranden 

in combinatie met struweel en/of open habitat; Habitatdoelen: rbbhf; Soortsdoelen: vochtige struwelen 

kunnen een (suboptimale) rol spelen als foerageergebied voor roerdomp, vochtige struwelen als 

(suboptimaal) foerageergebied voor roerdomp, structuurrijke bosranden die relevant zijn voor grauwe 

kiekendief en grauwe klauwier, halfschaduwstelling oevers kan faciliteren voor de habitatkwaliteit van de 

waterloop voor beekprik en rivierdonderpad 

 

1.2.5.6 Deelgebied Abeek (Mast 162) 

• NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke bosranden in 

combinatie met struweel en/of open habitat; Habitatdoelen: 91E0_vm, 9190, rbbhf; Soortsdoelen: 

vochtige struwelen als (suboptimaal) foerageergebied voor roerdomp, structuurrijke bosranden die 

relevant zijn voor grauwe kiekendief en grauwe klauwier, halfschaduwstelling oevers kan faciliteren voor 

de habitatkwaliteit van de waterloop voor beekprik en rivierdonderpad 
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1.3 Werkplan inventarisatie 

Er moet beklemtoond worden dat een langgerekte perimeter van 66,5 km lengte bestaande uit de 

veiligheidszone rondom een lijnelement zoals een hoogspanningslijn een atypisch studiegebied vormt. De 

beschrijving en inventaris van deze perimeter moet bijgevolg met de nodige omzichtigheid bekeken worden. 

De ecologische relaties met de omgevende percelen zijn in vele gevallen belangrijker dan de onderlinge 

relaties tussen de opgenomen percelen. 

1.3.1 Vegetatie 

Er werd voor gekozen de beheereenheden te beschrijven aan de hand van standaardfiches per 

beheereenheid. 

Aanvullend werden er kwaliteitsbeoordelingen voor Europees te beschermen habitat of een Regionaal 

Belangrijke Biotopen (RBB) gemaakt. Het aantal proefvlakken werd conform de oppervlakteratio’s van de 

handleiding bepaald en hiervoor werden preferentiële locaties in kaart gebracht, in lijn met de ecologische 

visie tijdens de verkenningsfase en dus met focus op die locaties waarvoor de hoogste ecologische 

potenties ingeschat worden. 

Tabel 1-23: Proefvlakken per habitat/rbb 

Habitat/RBB # proefvlakken Mastlocaties 

6430,rbbhf 1 P66 

91E0_vm 2 P65, P118 

91E0_vn 3 P66, P94, P119 

rbbmr 1 P91 

rbbsf 1 P92 

rbbso 1 P118 

 

1.3.2 Fauna 

Volgende data werden aangekocht bij Natuurpunt: 

• Waarnemingen van alle soortgroepen uit Waarnemingen.be: puntwaarnemingen en broedvogeltellingen; 

trektelgegevens van de trektelposten en watervogeldata bleken geen aanvullende informatie te bevatten 

• Tellingen van winteroverwinteringsplaatsen vanuit de vleermuizendatabank 

Verder werden toevallige waarnemingen tijdens het terreinwerk genoteerd. 

1.4 Bekendmaking consultatie 

De consultatie van het natuurbeheerplan zal in minstens één regionale krant en via de gemeentelijke 

informatiekanalen van de betrokken gemeenten kenbaar gemaakt worden.





 

 

  

 

NATUURBEHEERPLAN 

83 van 130 

2 INVENTARIS 

2.1 Vegetatie 

De percelen werden in het jaar 2019 bezocht. 

2.1.1 Standaardfiches 

Er worden in onderstaande grafieken enkele karakteristieken op basis van oppervlaktegegevens 

weergegeven die relevant zijn om de beheerdoelstellingen en – maatregelen op af te stemmen op het niveau 

van dit atypische studiegebied. Het moet benadrukt worden dat op enkele uitzonderingen na de weerhouden 

percelen allemaal bos betreffen. Om de eenvoudige reden dat dit ecotooptype relevant is om te beheren in 

functie van de veiligheid van de hoogspanningslijn. De uitzondering van één opgenomen grasland is het 

gevolg van het feit dat dit reeds deel uitmaakte van een beheerplan en de eigenaar het wenselijk achtte dat 

het ook in dit natuurbeheerplan mee zou opgenomen worden. 

Onderstaande kenmerken zijn op perceelsniveau tevens vervat in een tabel (Bijlage 3). 

Beheervorm 

Het bosbeheer onder de bestaande hoogspanningslijn is wat achterstallig. Dat verklaart waarom hooghout 

de meest voorkomende beheervorm is. Maar in vele gevallen komt het ook voor in combinatie met hakhout. 

 

Figuur 2-1 Beheervorm 

 

Mengingsvorm 

Een stamsgewijze mengingsvorm is veruit het meest voorkomend, gevolgd door een combinatie van 

stansgewijs en groepsgewijs. Homogene bestanden vormen een absolute minderheid. 

 

Figuur 2-2 Mengingsvorm 
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Dominante soorten 

Grove den is de meest voorkomende dominante boomsoort in de boomlaag, in afnemende volgorde gevolgd 

door Zomereik, Zwarte els, Wilg, Populier en berk. We zien vanuit deze analyse de duidelijke diversiteit 

tussen natte en droge standplaatsen waar de respectievelijke soorten domineren. 

 

Figuur 2-3 Dominante soort boomlaag 

 

In tegenstelling tot de hoofdetage zien we in de nevenetage een dominantie van invasieve soorten zoals 

Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Het is ook opmerkelijk dat bijna een derde van de bestanden 

een duidelijke nevenetage ontbreekt. 

 

Figuur 2-4 Dominante soort nevenetage 
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Schadelijke of invasieve soorten 

Amerikaanse vogelkers is met voorsprong de meest voorkomende invasieve soort. Zoals in de voorgaande 

grafieken weergegeven, komt de Amerikaanse vogelkers veelvuldig en verspreid voor in de nevenetage. 

Aangezien de soort vrijwel ergens voorkomt in de boomlaag, verspreidt de soort zich voornamelijk vanuit 

aanpalende bosbestanden. 

 

Figuur 2-5 Schadelijke of invasieve soorten 

 

Dood hout 

Het is opmerkelijk dat dood hout, zij het liggend of staand, quasi afwezig is in bijna alle betrokken percelen. 

De beperkte hoeveelheid waargenomen dood hout is bijna uitsluitend gekoppeld aan percelen waar reeds 

een bosbeheerplan in voege is en waar het behoud bijgevolg wellicht een bewuste beheerkeuze is. 

 

Figuur 2-6 Voorkomen van dood hout 
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2.1.2 Kwaliteitsbeoordelingen 

De 9 proefvlakken voor de kwaliteitsbeoordeling van Europese habitats en RBB’s werden op 11 en 17/10/19 

bezocht. 

De ligging van die proefvlakken wordt op de figuren hieronder weergegeven.  

Alleen de proefvlak P91-rbbMr ligt niet precies in het zwarte cirkel dat de proefvlak aanduidt maar ten 

noordwesten ervan. 

 



 

 

  

 

NATUURBEHEERPLAN 

87 van 130 

 

 



 

 

  

 

NATUURBEHEERPLAN 

88 van 130 

 

Figuur 2-7 Contouren van de voorgestelde locaties voor kwaliteitsbeoordelingen 

De Europese habitats die aangekondigd waren komen meestal overeen met de werkelijkheid met 

uitzondering van P66-rbbMr die geen moerasspirearuigte was maar eerder een rietveld. De 

kwaliteitsbeoordelingsfiche werd als dusdanig aangepast. 

Hieronder wordt een synthese gemaakt van de uitgevoerde kwaliteitsbeoordelingen. We maken geen 

analyse van de resultaten in functie van een evaluatie van de staat van de voorkomende habitats en RBB’s 

over het ganse studiegebied omdat de vegetaties verspreid voorkomen en er in vele gevallen geen enkele 

ruimtelijke of ecologische correlatie is tussen de verschillende locaties waar aangemelde habitats en RBB’s 

voorkomen. Er kunnen bijgevolg naar de opmaak van beheerdoelstellingen en -maatregelen enkel 

conclusies gemaakt worden voor de specifieke locaties waar de beoordelingen uitgevoerd werden. 

Tabel 2-1: Synthese kwaliteitsbeoordelingen 
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P65 

91E0_vm bedekking 

<30% < 7 

soorten 

aandeel 70-

90% 

jong gelijkjarig hout afwezig 

P66 

91E0_vn bedekking 

>30% < 10 

soorten 

aandeel 

>90% 

jong gelijkjarig hout erg beperkt 
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P66 

rbbMr bedekking 

>60% 

/ / verbossing 

P91 

rbbMr bedekking 

>60% 

/ / verbossing 

P92 

91E0_sf bedekking 

<30% < 7 

soorten 

aandeel 

<70% 

jong tot middelmatig dik 

gelijkjarig hout 

afwezig 

P94 

91E0_vn bedekking 

<30% < 10 

soorten 

aandeel 

<70% 

jong tot middelmatig dik 

gelijkjarig hout 

erg beperkt 

P118 

91E0_vm bedekking 

<30% < 7 

soorten 

aandeel 70-

90% 

jong tot middelmatig dik 

gelijkjarig hout 

beperkt 

P118 

91E0_sf bedekking 

<30% < 7 

soorten 

aandeel 

<70% 

jong tot middelmatig dik 

gelijkjarig hout 

beperkt 

P119 

91E0_vn bedekking 

>30% < 10 

soorten 

aandeel 

>90% 

jong tot middelmatig dik 

gelijkjarig hout 

beperkt 
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2.2 Fauna 

Data aangaande het voorkomen van de in het projectgebied voorkomende fauna werden aangekocht bij 

Natuurpunt vzw (afkomstig uit de online database www.waarnemingen.be).  

2.2.1 Vogels 

Vogelsoorten in (de omgeving van) de toekomstige perimeter van het beheerplan worden besproken als 

volgt:  

• Paragraaf 2.2.1.1 – broedvogels 

• Paragraaf 2.2.1.2 – overige relevante vogels 

 

2.2.1.1 Broedvogels ter hoogte van SBZ’s en VEN 

De aangekochte vogelwaarnemingen (database Natuurpunt, www.waarnemingen.be) werden “geclipt” op de 

in het studiegebied voorkomende VEN-gebieden en Speciale Beschermingszones. Hiermee werden de 

kaartjes in onderstaande figuren gemaakt. De zwarte lijnen duiden telkens op 50 m rondom de lijn. 

Uit de combinatie van deze kaarten en van de instandhoudingsdoelstellingen maken we op dat met name 4 

gevoeligere soorten voorkomen waarvoor een ruimer broedseizoen van belang kan zijn. Het betreft buizerd, 

wespendief, boomvalk en nachtzwaluw. De kaartjes in Figuur 2-8 tot Figuur 2-13 geven een indicatie van het 

voorkomen, maar hier dient bij te worden vermeld dat deze data weinig zeggend zijn over broedlocaties (en 

dus de eventuele verstoring daarvan). Veel broed(indicerende) waarnemingen zijn er niet te vinden in deze 

database. Dit wordt geïllustreerd wanneer we de volgende query (= een bijkomende filter in de GIS-laag) 

toevoegen: 

("gedrag" = 'adult in broedbiotoop' OR "gedrag" = 'bezet nest' OR "gedrag" = 'nestindicerend gedrag' OR 

"gedrag" = 'paar in broedbiotoop' OR "gedrag" = 'pas uitgevlogen/dons jongen' OR "gedrag" = 'recent 

gebruikt nest' OR "gedrag" = 'waarschijnlijke nestplaats' OR "gedrag" = 'bezet nest met jongen' OR "gedrag" 

= 'baltsend paar (ook paring)'), 

Er geen enkele waarneming van deze 4 soorten binnen de 50-meter-zone langs weerszijden van de lijn wordt 

gevonden. Nabij mast P127 (op 80 m van de mast) treffen we een waargenomen paar boomvalken in 

broedbiotoop. Op zekere afstand van mast 104 (op 555 m) treffen we een broedgeval van buizerd. Zoals 

geïllustreerd in Figuur 2-14 blijven op deze manier slechts erg weinig waarnemingen over in het projectgebied. 

Enkele zones met verschillende waarnemingen van nachtzwaluw en van de 3 roofvogelsoorten betreffen 

echter de zone ter hoogte van het Kamp van Beverlo (P115-132). De drie roofvogelsoorten kunnen daarnaast 

op verschillende andere locaties broeden in de SBZ- en VEN-gebieden. 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 2-8: vogelwaarnemingen in SBZ en/of VEN (geel) tussen mast 64 en 65 
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Figuur 2-9: vogelwaarnemingen in SBZ en/of VEN (geel) tussen mast 104 en 107 
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Figuur 2-10: vogelwaarnemingen in SBZ en/of VEN (geel) tussen P117 tot P130 (Kamp van Beverlo met waarnemingen van nachtzwaluw, buizerd, wespendief, boomvalk) 
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Figuur 2-11: vogelwaarnemingen in SBZ en/of VEN (geel) - enkele buizerdwaarnemingen nabij de relevante zone t.h.v. portee 137-138 (maar geen broedgevallen) 
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Figuur 2-12: vogelwaarnemingen in SBZ en/of VEN (geel) tussen mast 160 en 163 
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Figuur 2-13 – vogelwaarnemingen in SBZ en/of VEN (geel) tussen mast 183 en 201 

 
Figuur 2-14 – gegevens op basis van een bijkomende query met de broedindicerende gedragingen – merk op dat slechts erg weinig waarnemingen overblijven op deze manier
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2.2.1.2 Uitgelicht: interessante vogelsoorten die werden waargenomen nabij het 
projectgebied 

Hieronder wordt het voorkomen van vogels die, wegens een beschermde status en/of wegens de 

mogelijkheid tot toepassen van concrete beheermaatregelen ten gunste van de soort, relevant kunnen zijn 

voor het beheer. Daarbij werd uitgegaan van de in de publicatie van Van Uytvanck et al (2014)3 opgenomen 

soorten. 

Het gaat voor vogels specifiek om de volgende redenen: 

• Vogelrichtlijnsoorten Bijlage I 

• Doortrekkers en wintergasten in internationaal belangrijke aantallen 

• Soorten van hoogste Vlaamse prioriteit 

• Habitattypische dieren 

 

Tabel 2-2 geeft het overzicht weer van de geselecteerde soorten, en die in de aangeleverde data 

voorkomen. Deze lijst is erg lang. Niet alle records in de tabel zijn echter even relevant voor het beheer, 

verschillende van de waarnemingen zijn immers toevallige passanten (overvliegende dieren), komen niet 

voor in de nabijheid van de veiligheidszone (maar eerder in de verderaf gelegen zones van de opgevraagde 

data (UTM-hokken) en dergelijke meer. 

Enkele van deze soorten bespreken we summier hieronder, gegroepeerd per “ecoprofiel”. 

Vogels van grote akkercomplexen 

Blauwe kiekendief werd 72 maal aangetroffen in de data. Het betreft voornamelijk waarnemingen te Bree. 

Enkele waarnemingen treffen we ook te Hechtel-Eksel en te Peer. De blauwe kiekendief toont niet stabiel 

aanwezig in (de zone rondom) het natuurbeheerplan: in 2010 en 2011 werden enkele waarnemingen 

gedaan, gevolgd door een periode waarin de soort afwezig is in de data. In 2016 werden enkele 

waarnemingen gedaan, in 2018 één waarneming en in 2019 drie waarnemingen. Deze waarnemingen zijn 

afkomstig uit verschillende (deel)gebieden. 

Grauwe kiekendief is een nog zeldzamere akkervogel, die slechts éénmaal werd waargenomen (2009) te 

Hechtel-Eksel. 

Grauwe gors ten slotte is een soort die de laatste decennia erg achteruitgaat in Vlaanderen. Ook deze soort 

gebruikt grote akkercomplexen. Vier historische waarnemingen (1974, 1976 en 1994) uit de regio Bree zijn 

bekend. 

Overwinterende watervogels op graslanden en akkers 

Kleine zwaan, goudplevier, kleine rietgans, kolgans, toendrarietgans, grauwe gans, smient en wulp zijn 

soorten die het ecoprofiel van graslanden en akkers aantrekt. 

Kleine zwanen (129 records), kleine rietganzen en toendrarietganzen worden voornamelijk aangetroffen te 

Bree. De laatste winters betreft het groepen tot maximum 53 individuen. 

Broedvogels van natte graslanden 

Kleine zilverreiger, kemphaan, kluut, tureluur en grutto broeden in natte graslanden. Deze soorten zijn 

slechts in beperkte mate vertegenwoordigd in de data. Van bijvoorbeeld grutto betreft het 15 records met als 

laatste een waarneming uit 2013.  

 

3 Van Uytvanck, Goethals et al 2014. Handboek voor beheerders. Europese natuurdoelstellingen op het 
terrein Deel II. Soorten. INBO – Lannoo. 
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Dieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap 

Kwartelkoning is een voor Vlaanderen erg bijzondere soort waarvan in de omgeving van het 

natuurbeheerplan één historische waarneming (1985) is terug te vinden uit de omgeving van Bree. 

Grauwe klauwier  is een eveneens een (in Vlaanderen) vrij zeldzame vogel die vroeger enkele malen 

gerapporteerd werd uit de omgeving van Bree (tot 1996)4.  

Paapje is een vrij algemene vogel in Vlaanderen, hoewel deze in de data slechts een 15-tal keer opduikt 

(niet meer na 2011). 

Verder zijn grasmus en vooral graspieper in Vlaanderen wat algemenere soorten van dit ecoprofiel. Deze 

soorten werden dan iets meer waargenomen in de omgeving van het natuurbeheerplan, hoewel graspieper 

(meer open, weide-achtige landschappen) niet bijzonder vertegenwoordigd is in de data. Van grasmus zijn 

meer waarnemingen terug te vinden. Deze soort treffen we meer in landschappen met bijvoorbeeld 

bosschages van struikjes, terwijl graspiepers meer aan het open einde van het spectrum binnen dit 

ecoprofiel zitten. 

Dieren van natte, structuurrijke graslanden, ruigtes en grote zeggen 

Van bosrietzanger zijn waarnemingen bekend uit verschillende locaties langsheen het transect en 

voornamelijk uit het Limburgse deel. 

Dieren van grote heide-duin-graslandcomplexen 

Van tapuit zijn waarnemingen bekend uit verschillende locaties langsheen het transect.  

Van roodborsttapuit zijn waarnemingen bekend uit verschillende locaties langsheen het transect.  

Deze soorten kunnen echter ook andere habitats zoals akkers met mesthopen prefereren, het ecoprofiel 

slaat naast andere ook op het habitatgebruik binnen het broedseizoen. 

Vogels van voedselarme bos-heide-complexen 

Dit ecoprofiel en de eraan gelinkte soorten is plaatselijk (vrij) goed ontwikkeld aanwezig binnen de perimeter 

van het natuurbeheerplan.  

Nachtzwaluw is een bijzondere soort die een specifieke ecologie heeft, gelinkt aan zijn broedgedrag. 

Historisch komen uit de data 2 regio’s van voorkomen voor, maar recent komt de nachtzwaluw enkel voor in 

en nabij kamp Beverlo (Hechtel Eksel). Het ontwikkelen van meer heide, zoomvegetaties en in het algemeen 

een structuurrijkere habitat met voldoende lage vegetatie kan het voorkomen deze soort gunstig 

beïnvloeden.  

Dit geldt eveneens voor boomleeuwerik, een vrij algemene soort tot speciale soort die gebonden is aan het 

ecoprofiel en die ook voornamelijk voorkomt te Hechtel Eksel, maar daarnaast nog waargenomen werd in 

Peer en Bree. In totaal een 40-tal records. 

Boompieper is een algemenere soort die echter ook aan het habitat met verspreide bomen gebonden is. 

Deze soort werd op dezelfde locaties als de soorten hierboven aangetroffen, maar eveneens in enkele 

andere locaties. De soort is iets generalistischer in zijn habitatkeuze. 

Dieren van lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen 

Gekraagde roodstaart is een vrij algemene doch leuke soort waarvan we in het data 45 records aantreffen, 

verspreid over het lijntransect. De soort kan op doortrek op uiteenlopende locaties opduiken, maar de 

 

4 Hetzelfde geldt voor klapkester, een verwante soort die echter vaker in kapvlaktes en gelijksoortige habitats 
wordt gevonden. Laatste waarnemingen van deze soort in Bree dateren van 2004. Nadien werd nog één 
waarneming teruggevonden uit Balen – Olmen. 
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meeste waarnemingen werden gedocumenteerd van gedragingen die slaan op het broedgedrag van de 

soort (baltsend/zingend, adult in broedbiotoop en dergelijke).  

Bonte vliegenvanger treffen we een 30-tal keer aan in de data. Het is voor Vlaanderen een vrij algemene 

doch leuke soort met een zwaartepunt in het Oosten. De recente waarnemingen zijn geconcentreerd op 

enkele locaties, onder meer een bos in Peer waar de soort verschillende keren werd gerapporteerd in 2019. 

Dit is mogelijk hetzelfde dier dat meerdere keren werd bezocht (waarnemerseffecten). 

Dit ecoprofiel komt momenteel reeds voor in de nabijheid van de veiligheidszone van de hoogspanningslijn. 

Dieren van structuurrijke, gesloten bossen 

Middelste bonte specht, wespendief, zwarte specht, havik, appelvink, fluiter, bosuil, glanskop, goudvink, 

boomklever, houtsnip, matkop, nachtegaal, wielewaal zijn allen soorten die voornamelijk of onder meer 

kunnen voorkomen in het habitat van structuurrijke, gesloten bossen5. Nachtegaal kan ook op meer open 

plaatsen broeden zoals in struikenbosschages en lage bosjes in de kustduinen. 

Op glanskop na, wiens verspreiding uitgebreider is in het zuidelijke deel van het land, werden al deze 

soorten waargenomen binnen de perimeter van de opgevraagde gegevens. Gesloten bossen herbergen 

redelijk triviale soorten zoals bosuil en boomklever tot leukere soorten als fluiter en wielewaal. Middelste 

bonte specht is een indicatorsoort voor oude loofbossen. 

Dit ecoprofiel en zijn soorten zijn relatief goed vertegenwoordigd op bepaalde secties langsheen de 

perimeter van het natuurbeheerplan. 

Overwinterende vogels van open water 

Slobeend, krakeend, pijlstaart, wintertaling, kuifeend, bergeend, tafeleend en visdief zijn soorten van open 

water. Al deze soorten werden waargenomen, zij het meestal niet in spectaculaire aantallen. De meeste van 

deze soorten zijn goed tot vrij goed vertegenwoordigd in Vlaanderen.  

Dieren van vegetatierijke plassen 

Dodaars en geoorde fuut. Deze tweede soort werd in 2017 op één locatie te Bree verschillende malen 

waargenomen. Dodaars werd een 50-tal keer waargenomen over verschillende jaren, eveneens te Bree. 

Moerasvogels 

Voor porseleinhoen bevatten de data 6 historische waarnemingen uit 2001 en 2002. De waarnemingen zijn 

ingevoerd als “gebiedswaarneming”. We kunnen afleiden dat de waarneming uit de gemeente Bree 

afkomstig is maar we kunnen geen concrete locatie afleiden.  

Woudaap treffen we 3 maal aan met als meest recente een waarneming uit 2016. De waarnemingen zijn 

ingevoerd als “gebiedswaarneming”. We kunnen afleiden dat de waarneming uit de gemeente Bree 

afkomstig is maar we kunnen geen concrete locatie afleiden. 

Voor bruine kiekendief treffen we 82 records, waarvan het merendeel zich te Bree bevindt. In de jaren rond 

de eeuwwisseling werden daar regelmatig bruine kiekendieven aangetroffen. We merken een sterke afname 

in de jaren daarna, met in de dataset slechts 1 waarneming van 2010 en 1 laatste waarneming in 2015. 

Dieren van grote riviervalleien 

Van ooievaars zijn een 50-tal waarnemingen terug te vinden in de data. 

Dieren van zuivere beken 

Van ijsvogel zijn veel waarnemingen bekend over de lengte van het lijntransect. 

 

5 Van Uytvanck et al 2014. Handboek voor beheerders. 
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Tabel 2-2: Selectie van vogelsoorten die relevant kunnen zijn voor het beheer. Soorten in vet: hebben ook een soortenbeschermingsprogramma in de regio (zie hoger 1.2.2.1). 

Nederlandse naam 
Vogelrichtlijn 
bijlage I 

Doortrekkers en wintergasten in 
internationaal belangrijke aantallen 

Soorten van hoogste Vlaamse 
prioriteit 

Habitattypische dieren 

Appelvink    v 

Bergeend  v   

Blauwborst v    

Blauwe Kiekendief  v   

Bonte Vliegenvanger    v 

Boomklever    v 

Boomleeuwerik v    

Boompieper   v  

Bosrietzanger    v 

Bosuil    v 

Bruine Kiekendief v    

Dodaars    v 

Fluiter    v 

Geelgors   v  

Gekraagde Roodstaart    v 
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Nederlandse naam 
Vogelrichtlijn 
bijlage I 

Doortrekkers en wintergasten in 
internationaal belangrijke aantallen 

Soorten van hoogste Vlaamse 
prioriteit 

Habitattypische dieren 

Geoorde Fuut   v  

Goudplevier v v   

Goudvink    v 

Grasmus    v 

Graspieper    v 

Grauwe Gans  v   

Grauwe Gors   v  

Grauwe Kiekendief v    

Grauwe Klauwier v    

Grutto   v  

Havik    v 

Houtsnip    v 

IJsvogel v    

Kemphaan  v   

Kleine Zilverreiger v    

Kleine Zwaan v v   
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Nederlandse naam 
Vogelrichtlijn 
bijlage I 

Doortrekkers en wintergasten in 
internationaal belangrijke aantallen 

Soorten van hoogste Vlaamse 
prioriteit 

Habitattypische dieren 

Kluut v v   

Kolgans  v   

Krakeend  v   

Kuifeend  v   

Kwartelkoning v    

Lepelaar v v   

Matkop    v 

Middelste Bonte Specht v    

Nachtegaal    v 

Nachtzwaluw v    

Ooievaar v    

Paapje    v 

Pijlstaart  v   

Porseleinhoen v    

Roerdomp v    

Roodborsttapuit    v 
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Nederlandse naam 
Vogelrichtlijn 
bijlage I 

Doortrekkers en wintergasten in 
internationaal belangrijke aantallen 

Soorten van hoogste Vlaamse 
prioriteit 

Habitattypische dieren 

Slobeend  v   

Smient  v   

Steenuil   v  

Tafeleend  v   

Tapuit    v 

Toendrarietgans  v   

Tureluur    v 

Visdief v    

Wespendief v    

Wielewaal   v v 

Wintertaling  v   

Woudaap v    

Wulp  v   

Zwarte Specht v    
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2.2.2 Zoogdieren 

2.2.2.1 Vleermuizen 

De onderstaande opsomming geeft de in de nabijheid van het project waargenomen vleermuissoorten voor, 

op basis van gegevens waarnemingen.be. De waargenomen soorten bevatten geen extreme zeldzaamheden. 

Vleermuizen zijn, in vergelijking met vogels en planten, een schaars gedocumenteerde en moeilijk waar te 

nemen groep. Dit geldt ook duidelijk in het studiegebied. De gegevens op de kaarten dienen te worden 

geïnterpreteerd met dit in het achterhoofd. De soorten zijn  

• Gewone dwergvleermuis 

• Gewone grootoorvleermuis 

• Laatvlieger 

• Rosse vleermuis 

• Rosse/bosvleermuis (deze beide Nyctalus soorten zijn soms moeilijker van elkaar te onderscheiden. 

Bosvleermuis is zeer zeldzaam in Vlaanderen.) 

• Vleermuis onbekend 

 

Tabel 2-3: vleermuissoorten, aangetroffen in het projectgebied en opgenomen als relevant voor het beheer van ecotypes 
in “Van Uytvanck et al 20146” 

Nederlandse naam 
Habitatrichtlijn 
Bijlage II en IV 

Soorten van hoogste 
Vlaamse prioriteit 

Habitattypische dieren 

Laatvlieger v   

Gewone Dwergvleermuis v   

Gewone Grootoorvleermuis v   

Grijze Grootoorvleermuis v   

 

In het algemeen hebben beheerders vat op enkele verschillende habitats waarvan vleermuizen gebruik maken. 

Het betreft winterverblijven, zomerverblijven, landschaps- en bosbeheer. De eerste 3 soorten zijn algemene 

soorten die in een vrij ruim scala aan habitats voorkomen in Vlaanderen. Grijze grootoor is een zeldzame soort 

die in de Kempen echter kolonies heeft in een vrij ruim aantal kerken, en van daaruit gaat jagen in 

uiteenlopende terreinen. 

2.2.2.2 Andere zoogdieren 

Twee andere soorten komen voor die kunnen gelden als “habitattypische dieren”. Haas wordt naar voor 

geschoven als typisch voor het ecoprofiel “structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap”. 

Dwergmuis komt voor in natte, structuurrijke graslanden, ruigtes en grote zeggen. Deze laatste soort kan het 

voornamelijk goed doen wanneer een voldoende dichte en hoge dekking vanuit de kruidlaag aanwezig is. 

  

 

6 Merk op dat ook rosse vleermuis beschermd is door de habitatrichtlijn. 
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Tabel 2-4: overige zoogdieren, opgenomen als typisch voor bepaalde ecoprofielen 

Nederlandse naam 
Habitatrichtlijn 
Bijlage II en IV 

Soorten van hoogste 
Vlaamse prioriteit 

Habitattypische dieren 

Haas   v 

Dwergmuis   v 

 

Naast het voorkomen van hoger vermelde zoogdieren komen op verschillende plaatsen langsheen de 

hoogspanningslijn nog kleine marterachtigen voor. De waarnemingen zijn echter schaars voor wezel (6 

records, waarvan 3 als verkeersslachtoffer) en hermelijn (5 slachtoffers, 2 als verkeersslachtoffer). Deze 

soorten gaan de voorbije decennia zeer sterk achteruit, onder meer wegens het verdwijnen van geschikt 

kleinschalig landbouwhabitat, zoals onlangs ook is herbevestigd in buurland Nederland waar een nieuwe 

rode lijst werd opgemaakt. 

Bunzings (iets grotere soort) komen verspreid voor langsheen de perimeter, met een kleine 30 

waarnemingen. 

Voor de kleine marterachtigen is een structuurrijk habitat, voorzien van nestgelegenheden zoals 

takkenhopen en houtwallen, zeer belangrijk. 

Ten slotte kan qua zoogdieren de soort wolf niet over het hoofd gezien worden. Het natuurbeheerplan 

doorkruist op verschillende plaatsen het leefgebied van enkele wolven die zich recent in Vlaanderen 

vestigden. Het leefgebied waarvan deze soort gebruik maakt is echter erg grootschalig. 

 

2.2.3 Amfibieën en reptielen 

De in Tabel 2-5 opgenomen soorten werden onder meer waargenomen in het projectgebied. Gladde slang 

en kamsalamander zijn zeer zeldzaam, maar in de Limburgse Kempen komt de tweede soort nog voor.  

De waarnemingen van kamsalamander zijn van historische aard, er is geen aanwijzing dat deze soort zich 

nog handhaaft in de buurt van het natuurbeheerplan. De soort komt voor in poelen. 

Gladde slangen gedijen wel in droge terreinen zoals onder meer heidegebieden, bosranden, droge 

graslanden, open plekken in loofbossen. Waar het habitat dus meer open wordt gemaakt in het kader van 

het beheerplan, kunnen dus mogelijk gunstige situaties ontstaan voor deze soort. 

Tabel 2-5: reptielen en amfibie, aangetroffen in het projectgebied en opgenomen als relevant voor het beheer van 
ecotypes in “Van Uytvanck et al 2014” 

Nederlandse naam 
Habitatrichtlijn 
Bijlage II en IV 

Soorten van hoogste 
Vlaamse prioriteit 

Habitattypische dieren 

Gladde slang v   

Kamsalamander   v 

Levendbarende hagedis v   
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2.2.4 Vissen 

De volgende vissoorten worden gezien als habitattypische dieren voor bepaalde ecoprofielen en komen voor 

in de omgeving van het projectgebied. Snoek en Zeelt worden naar voor geschoven als typische dieren uit 

vegetatierijke plassen (hoewel beiden ook waterlopen kunnen bewonen). Serpeling, riviergrondel en 

kopvoorn komen voor in zuivere beken. 

Tabel 2-6: Habitattypische vissen die voorkomen in de omgeving van het natuurbeheerplan. 

Nederlandse naam Habitattypische dieren 

Snoek V 

Riviergrondel V 

Serpeling V 

Kopvoorn V 

Zeelt v 

 

2.2.5 Insecten 

Om het overzicht te bewaren van de per ecoprofielen typische insectensoorten, worden de verschillende 

taxa samen besproken. De volgende dieren (gelinkt aan de volgende ecoprofielen) werden waargenomen in 

de omgeving van de perimeter van het natuurbeheerplan. 

Dieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap 

Oranje zandoogje gedijt in dit ecoprofiel. 

Vlinders en sprinkhanen van schraal grasland 

Veldkrekel komt voor in schrale graslanden. Daarnaast werd in de omgeving van het natuurbeheerplan enkel 

veldparelmoervlinder waargenomen als dagvlinder van schrale graslanden. Deze laatste soort is zeer 

zeldzaam in België en komt voornamelijk in Oost-Limburg en het zuiden van het land (Gaume) voor. 

Vlinders en sprinkhanen van structuurrijke heiden 

De vlinders groentje, heideblauwtje en heivlinder komen, net als de sprinkhanen zwart wekkertje, 

heidesabelsprinkhaan en blauwvleugelsprinkhaan voor in structuurrijke heiden. 

Groentje en heivlinder zijn niet algemeen. Heideblauwtje is een zeldzame soort die als imago dophei en 

struikhei nodig heeft als voedselplanten. 

Dieren van lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen 

De nachtvlinder spaanse vlag, de dagvlinders keizersmantel, kleine ijsvogelvlinder, eikenpage, bruine 

eikenpage, en de kever gouden tor, komen voor in lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen. Deze groep 

dieren is vrij goed vertegenwoordigd in de omgeving van het projectgebied, hoewel sommige van de soorten 

slechts beperkt zijn waargenomen (bijvoorbeeld gouden tor: 3 records).  

Bruine eikenpage heeft mogelijk geen stabiele populatie nabij het projectgebied, het betreft enkele 

waarnemingen uit Hechtel-Eksel uit 2012-2013, gevolgd door een periode zonder waarnemingen, en één 

mogelijke waarneming uit 2019. De soort heeft voldoende jonge eikjes nodig (in tegenstelling tot eikenpage).  

Dieren van vegetatierijke plassen 

Vroege glazenmaker en glassnijder werden waargenomen in het projectgebied.  
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Dieren van voedselarme vennen, vijvers en poelen 

Venwitsnuitlibel komt voor in dit ecoprofiel en werd waargenomen in de omgeving van het projectgebied. 

Dieren van grote riviervalleien 

Rivierrombout en bruine korenbout komen typisch voor langs brede rivieren (de tweede soort kan ook wel 

waargenomen worden op vijvers, brede slotgrachten en dergelijke). Ze worden plaatselijk waargenomen in 

de perimeter van het natuurbeheerplan. 

Dieren van zuivere beken 

Weidebeekjuffer en bosbeekjuffer zijn gelinkt aan zuivere beken (kleinere breedte dan rivieren).  

Tabel 2-7: Insecten waargenomen in de omgeving van het projectgebied 

Nederlandse naam 
Habitatrichtlijn 
bijlage II of IV 

Soorten van hoogste 
Vlaamse prioriteit 

Habitattypische dieren 

Nachtvlinders 

Spaanse vlag v   

Kevers 

Gouden tor  v  

Libellen 

Vroege glazenmaker  v v 

Glassnijder   v 

Weidebeekjuffer   v 

Bosbeekjuffer  v  

Gewone bronlibel   v 

Venwitsnuitlibel   v 

Bruine korenbout   v 

Rivierrombout v   

Sprinkhanen 

Veldkrekel   v 

Heidesabelsprinkhaan  v v 

Blauwvleugelsprinkhaan   v 

Zwart Wekkertje  v v 

Moerassprinkhaan   v 

Dagvlinders 

Keizersmantel   v 

Groentje   v 

Eikenpage   v 
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Nederlandse naam 
Habitatrichtlijn 
bijlage II of IV 

Soorten van hoogste 
Vlaamse prioriteit 

Habitattypische dieren 

Heivlinder  v v 

Kleine ijsvogelvlinder   v 

Veldparelmoervlinder  v  

Heideblauwtje   v 

Oranje zandoogje  v  

Bruine eikenpage  v  
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3 BEHEERDOELSTELLINGEN 

3.1 Beheervisie 

3.1.1 Duiding en ambitieniveau 

De criteria geïntegreerd natuurbeheer vormen in de volgende stap de leidraad om op basis van de 

verkenning en de inventaris, de beheervisie te concretiseren in beheerdoelstellingen en -maatregelen. De 

natuurstreefbeelden op landschapsniveau zoals beschreven in de verkenning bleven grotendeels overeind 

na de inventarisatie en in overleg met de eigenaars. 

Aanvankelijk werd een combinatie van een natuurbeheerplan type 2 en 3 mogelijk geacht, maar door het 

wegvallen van eigendommen waar een hoog ecologisch ambitieniveau van kan verwacht worden 

(eigendommen van Natuurpunt en Defensie die reeds vervat zijn in beheerplannen), was de ambitie om aan 

de vereiste oppervlakteratio’s te voldoen niet langer haalbaar. Er wordt dus een type 2 nagestreefd. 

3.1.2 Ecologische functie 

3.1.2.1 Toelichting van de beheerdoelen voor boshabitats buiten het 
natuurbeheerplan (binnen en buiten SBZ), deel van het globaal kader 

Er zijn veel bospercelen waarvoor de eigenaars geen toelating gaven om deze percelen op te nemen in het 

natuurbeheerplan. Voor deze percelen (zowel buiten als binnen SBZ) kan de initiatiefnemer geen standpunt 

innemen wat de uiteindelijke beheerdoelen zijn. Er zijn bijvoorbeeld percelen waarvoor particulieren, 

verenigingen of openbare instanties zelf een natuurbeheerplan opmaken of actualiseren op basis van een 

bestaand beheerplan. Elia zal hier enkel een kapping voorzien ter realisatie van de veiligheidszone die uitgaat 

van het maximale behoud van voorkomende jonge inheemse bomen in de nevenetage van de mantel- en 

zoom om daar de ontwikkeling van een volwaardige bosrand te faciliteren. Er wordt vanuit gegaan dat met die 

ingreep andere toekomstige beheerdoelen gevrijwaard blijven. 

3.1.2.2 Toelichting van de beheerdoelen voor boshabitats opgenomen in het 
natuurbeheerplan (buiten SBZ) 

De beheerdoelen buiten SBZ’s variëren naargelang de ecologische potenties en omvatten in hoofdzaak 

struwelen of open habitats (ruigtes of droge heide) en mantel-zoomvegetatie in de bosranden als overgang 

naar het gemengd inheems bos. Het is echter zo dat er ook ecologische doelstellingen buiten SBZ nagestreefd 

worden (bijvoorbeeld op percelen in eigendom bij Pidpa en de Vlaamse Waterweg), vaak in relatie tot de 

voorkomende vegetaties in de BWK-kartering en de potenties die we zien om deze in het kader van het 

natuurbeheerplan te versterken. In het bijzonder vermelden we hier natuurstreefbeeld rbbsf (moerasbos met 

wilg), wat een interessant habitat is om ecologische doelen te verzoenen met de veiligheid van de lijn, 

aangezien dergelijke moerasbossen sowieso niet hoog uitgroeien. 

In kleine geïsoleerde bosfragmenten zullen er geen open plekken in de bossfeer gerealiseerd worden omdat 

de fragmentatie in die situaties niet aan de minimale voorwaarden zou voldoen om een volwaardig boshabitat 

te behouden (en de facto tot ontbossing zou leiden). In die gevallen zal er dus een beheer gebeuren door 

hakhoutkap en/of snoei waarbij de continuïteit van gesloten boshabitat gewaarborgd blijft. 

3.1.2.3 Toelichting van de beheerdoelen voor boshabitats opgenomen in het 
natuurbeheerplan (binnen SBZ) 

In wat hieronder volgt worden er uitspraken gedaan m.b.t. die percelen binnen Speciale Beschermingszones, 

i.e. Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) over welke natuurbeheerdoelen nagestreefd zullen worden. De 

natuurbeheerdoelen en natuurstreefbeelden (vegetaties) bouwen verder op de landschapstypes die bepaald 

werden in de goedgekeurde verkenningsnota. De vegetatiedoelen zullen geformaliseerd worden na toetsing 

aan de richtkaart (actuele habitats vs. zoekzones). De soortsdoelen die in de verkenning beschreven werden, 

zullen nagestreefd worden in die mate dat het typische soorten zijn voor de Europese habitats, al dan niet in 

overlap met de soorten opgenomen in de Soortbeschermingsplannen (SBP’s). Maar er zullen geen specifieke 

soortsdoelen geformaliseerd worden omdat de inschatting gemaakt wordt dat monitoring hierop idealiter 

verankerd wordt in de beheerplannen van de aanpalende gebieden waar de veiligheidszone maar een beperkt 

onderdeel van vormt. 
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De kadastrale percelen waarop de masten zich bevinden, zijn mee opgenomen in de afbakening van de SBZ. 

Deze percelen zijn meestal beperkt tot het grondvlak waarop de mast staat. De exacte locatie van de mast 

wordt bijgevolg niet in beschouwing genomen om habitat- of soortdoelen na te streven. De oppervlakte van dit 

grondvlak is immers beperkt. Maar in sommige gevallen is het kadastraal perceel ruimer dan de mast alleen 

en is er effectief habitat aanwezig. In die uitzonderlijke gevallen zal het beheer in de onmiddellijke nabijheid 

van de masten afgestemd worden op de natuurstreefbeelden die in de aanpalende percelen worden 

vooropgesteld. Er is geen bezwaar om instandhoudingsdoelstellingen te realiseren in de directe nabijheid van 

de masten. 

3.1.3 Economische functie 

De economische functie zal inzake houtproductie in de toekomst meer nadruk leggen op de productie van 

brandhout en hout als nevenproduct aangezien kwaliteitshout (van grote omvang) niet verzoenbaar is met 

de functie als veiligheidszone. 

Jachtactiviteiten kunnen plaatsvinden zoals voorheen. 

3.1.4 Sociale functie 

Toegang is enkel mogelijk op openbare wegen en wegen die reeds opgenomen zijn binnen de 

toegankelijkheidsregeling van een bestaand beheerplan. 

Op één perceel wordt een speelfunctie voorzien (privé bij bivak). 

 

3.2 Beheerdoelstellingen 

3.2.1 Ecologische functie 

Kaart 3.1 

Hieronder wordt een verfijning gemaakt van de beheervisie op het niveau van beheereenheden die in het 

natuurbeheerplan weerhouden blijven. Hierbij worden enkel natuurstreefbeelden voor vegetaties 

geformuleerd omdat de inschatting gemaakt wordt dat monitoring op soortsdoelen idealiter verankerd wordt 

in de beheerplannen van de gebieden waar de veiligheidszone maar een beperkt onderdeel van vormt. 

In onderstaande Tabel 3-1 wordt inzichtelijk gemaakt hoe de vooropgestelde natuurstreefbeelden zich 

verhouden tot de actuele habitatkaart en de zoekzones (vertaald in een IHD-oppervlaktebalans). Wanneer 

habitats vervat in zoekzones niet vertaald worden in natuurstreefbeelden, wordt hiervoor verantwoording 

geboden. Maar er wordt ook geduid waar er natuurstreefbeelden gerealiseerd worden daar waar er geen 

natuurdoelen of zoekzones afgebakend werden. 

Beheereenheden die buiten onderstaande clusters vallen of waar geen actuele habitats of zoekzone voor 

habitats afgebakend werd, hebben natuurbeheerdoelen 9.4 (Inheemse bossen) of 9.5 (Uitheemse & 

gemengd inheems-uitheemse bossen) waarvoor geen natuurstreefbeelden ingevuld worden. Het ecologisch 

ambitieniveau ligt daar bijgevolg iets lager. 

In Tabel 5-1 worden de oppervlaktes per vooropgesteld natuurstreefbeeld weergegeven. De ecologische 

beheerdoelstellingen leiden tot de volgende balans: 

• 4,5 ha opwaardering van bestaande gedegradeerde habitats 

• 12 ha uitbreiding van habitats 

Het natuurbeheerplan moet zo leiden tot een toename van 35% aan habitats in goede staat van 

instandhouding. 
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Tabel 3-1: IHD-balans 
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Deelgebied Geel waar de Grote Nete het Albertkanaal kruist 

P064-001 9.2 91E0_vn 70 91E0_vm 30   91E0_vn, 91E0_vm 91E0, 3150 5% opwaarderen actuele habitats 

P064-002 9.2 91E0_vn 1     91E0_vn 91E0, 3150 0% 
opwaarderen actuele 
habitats; geen realisatie 3150 

P064-003 9.4        3150 0% geen realisatie 3150 

P064-004 9.4        3150 0% geen realisatie 3150 

P064-006 9.2 91E0_vn 10     91E0_vn 3150 0% 
opwaarderen actuele 
habitats; geen realisatie 3150 

P064-007 9.4        3150 0% geen realisatie 3150 

P064-008 9.2+3.4 91E0_vn 1     91E0_vn 3150 0% 
opwaarderen actuele 
habitats; geen realisatie 3150 

P065-002 5.4+9.2 6430, rbbhf 70 91E0_vm 30   6430, rbbhf, rbbmr 91E0, 3150 50% 
opwaarderen en uitbreiden 
actuele habitats; geen 
realisatie 3150 

P065-005 9.2 91E0_vm 80     91E0_vm, 6430, 
rbbhf, rbbmr 

91E0 25% uitbreiden habitats 

P065-006 9.2 91E0_vm 100     91E0_vm 91E0 10% uitbreiden habitats 
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P065-007 9.2 91E0_vm 100     91E0_vm 91E0, 3150 0% 
opwaarderen actuele 
habitats; geen realisatie 3150 

P065-008 9.2 91E0_vm 100     91E0_vm 91E0, 3150 90% 
opwaarderen en uitbreiden 
actuele habitats; geen 
realisatie 3150 

P065-009 9.2+3.4 91E0_vm 15     91E0_vm 91E0, 3150 10% 
opwaarderen en uitbreiden 
actuele habitats; geen 
realisatie 3150 

P065-010 9.2 91E0_vm 100       100% uitbreiden habitats 

P065-011 9.2+3.4 91E0_vm 10 
     3150 0% geen realisatie 3150 

P065-012 9.2 91E0_vm 100      3150 100% uitbreiden habitats 

P065-013 9.2 91E0_vm 100      91E0, 3150 100% uitbreiden habitats 

P065-014 9.2 91E0_vn 60     91E0_vn, rbbhc 91E0 60% 
dotterbloemgrasland niet 
meer bestaand 

P066-001 9.2 91E0_vn 100     91E0_vn, rbbhc 91E0 40% 
dotterbloemgrasland niet 
meer bestaand 

Deelgebied Ham-Balen langsheen het kanaal Kwaadmechelen-Dessel 

P090-016 9.2+3.7 91E0_vn 100       100% uitbreiden habitats 
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P090-017 9.2+3.7 91E0_vn 50 rbbmr 50     100% uitbreiden habitats 

P090-018 3.7 rbbmr 100       100% uitbreiden habitats 

P090-019 9.2 91E0_vn 100       100% uitbreiden habitats 

P090-020 9.2+3.7 91E0_vn 30 rbbmr 70     100% uitbreiden habitats 

P091-005 9.2+3.7 91E0_vn 70 rbbmr 30     100% uitbreiden habitats 

P091-019 5.2+5.4+9.2 rbbsf 35 6430, rbbhf 35 91E0_vn 30   100% uitbreiden habitats 

P091-020 5.2+5.4+9.2 rbbsf 35 6430, rbbhf 35 91E0_vn 30   100% uitbreiden habitats 

P091-025 5.2+5.4+9.2 rbbsf 35 6430, rbbhf 35 91E0_vn 30   100% uitbreiden habitats 

P091-026 9.2 91E0_vn 100       100% uitbreiden habitats 

P092-002 5.2+5.4+9.2 rbbsf 35 6430, rbbhf 35 91E0_vn 30   100% uitbreiden habitats 

P092-003 9.2 91E0_vn 100       100% uitbreiden habitats 

P092-004 9.2 91E0_vn 100       100% uitbreiden habitats 

P092-005 5.2+5.4+9.2 rbbsf 35 6430, rbbhf 35 91E0_vn 30   100% uitbreiden habitats 
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P092-006 9.2 91E0_vn 100       100% uitbreiden habitats 

P092-007 9.2 91E0_vn 100       100% uitbreiden habitats 

P092-008 5.4+9.2 6430, rbbhf 70 91E0_vn 30     100% uitbreiden habitats 

P092-010 5.2+5.4+9.2 rbbsf 35 6430, rbbhf 35 91E0_vn 30   100% uitbreiden habitats 

P092-011 5.2+5.4+9.2 rbbsf 35 6430, rbbhf 35 91E0_vn 30   100% uitbreiden habitats 

P092-012 5.2+5.4+9.2 rbbsf 35 6430, rbbhf 35 91E0_vn 30   100% uitbreiden habitats 

P092-013 5.2+5.4+9.2 rbbsf 35 6430, rbbhf 35 91E0_vn 30   100% uitbreiden habitats 

P093-011 6.6 hp 100       0% opwaarderen actuele habitats 

Deelgebied Balen ter hoogte van de Asbeek 

P104-016 9.4+9.2 9120 3     9120  0% opwaarderen actuele habitats 

Deelgebied Beverlo 

P118-009 9.5        4010, 7150, 7140 0% 
natte open habitats niet 
realiseerbaar 

P119-002 9.2 91E0_vn 100     91E0_vn 91E0 0% opwaarderen actuele habitats 
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P119-004 9.2 91E0_vn 100     91E0_vn 91E0 0% opwaarderen actuele habitats 

P121-015 9.2        4010, 7150 0% 
natte open habitats niet 
realiseerbaar 

P121-020 5.2 rbbsf 100     rbbsf 4010, 7150 0% 
natte open habitats niet meer 
aanwezig of realiseerbaar 

P121-021 5.2 rbbsf 100       100% uitbreiden habitats 

P121-024 5.2 rbbsf 100     rbbmr 4010, 7150, 7140 100% 
natte open habitats niet meer 
aanwezig of realiseerbaar 

P121-026 5.2 rbbsf 100      7140 100% 
natte open habitats niet 
realiseerbaar 

P121-027 9.5        7140 0% 
natte open habitats niet 
realiseerbaar 

P121-030 5.2 rbbsf 100     rbbmr 
4010, 7150, 
7140, 9120, 9190 

100% 
natte open habitats niet meer 
aanwezig of realiseerbaar 

P121-031 9.5        4010, 7150, 
7140, 9120, 9190 

0% 
natte open habitats niet 
realiseerbaar 

P122-002 9.5        4010, 7150, 
7140, 9120, 9190 

0% 
natte open habitats niet 
realiseerbaar 

P122-003 9.5        4010, 7150, 
7140, 9120, 9190 

0% 
natte open habitats niet 
realiseerbaar 
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P124-003 9.4        7140 0% 
natte open habitats niet 
realiseerbaar 

P126-003 9.5        4030 0% 
open habitats niet 
realiseerbaar 

P126-004 9.5        4010, 7150, 
4030, 6230, 6430 

0% 
open habitats niet 
realiseerbaar 

P126-005 9.5        4010, 7150, 
4030, 6230, 6430 

0% 
open habitats niet 
realiseerbaar 

P127-003 4.3 + 9.1 4030 70 9190 30    4030, 9120, 9190 100% 
realisatie ecologische 
corridor 

P128-002 4.3 + 9.1 4030 70 9190 30    4030, 9120, 9190 100% 
realisatie ecologische 
corridor 

P129-003 4.3 + 9.1 4030 70 9190 30     100% 
realisatie ecologische 
corridor 

P129-004 4.3 + 9.1 4030 70 9190 30     100% 
realisatie ecologische 
corridor 

P129-005 4.3 + 9.1 9190 30       100% 
realisatie ecologische 
corridor 

P129-006 4.3 + 9.1 4030 80 9190 20     100% 
realisatie ecologische 
corridor + behoud visuele 
buffer aan N715 
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P129-007 4.3 + 9.1 4030 80 9190 20     100% 
realisatie ecologische 
corridor 

P130-002 4.3 + 9.1 4030 50 9190 50     100% 
realisatie ecologische 
corridor + behoud visuele 
buffer aan N715 

Deelgebied Bolisserbeek 

P138-002 9.2 91E0_vn 100      91E0 100% 
opwaarderen aanwezige 
habitats 

P138-003 9.2 91E0_vn 100      91E0 100% 
opwaarderen aanwezige 
habitats 

P138-004 9.2 91E0_vn 50      91E0 50% 
deels realiseerbaar gezien 
open water 

Deelgebied Abeek 

P161-021 9.2 91E0_vm 100     91E0_vc, 91E0_vm 91E0 30% 
opwaarderen en uitbreiden 
actuele habitats 

P162-002 9.2 91E0_vm 100     91E0_vc, 91E0_vm 91E0 50% 
opwaarderen en uitbreiden 
actuele habitats 

P162-003 9.2 91E0_vm 100     91E0_vm, rbbsf 91E0, 7140 50% 
opwaarderen en uitbreiden 
actuele habitats 

P162-004 9.2 91E0_vm 100     91E0_vm, rbbsf 91E0, 6430 30% 
opwaarderen en uitbreiden 
actuele habitats 
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P162-006 9.5        91E0 0% 
niet realiseerbaar gezien 
aanwezigheid exoten en visie 
eigenaar 

P162-008 9.5        91E0, 9120, 
9190 

0% 
niet realiseerbaar gezien 
aanwezigheid exoten en visie 
eigenaar 

P162-009 9.1 9190 100      91E0, 4030, 
9120, 9190 

100% 
opwaarderen aanwezige 
habitats 

P162-012 9.1 9190 100       100% 
opwaarderen aanwezige 
habitats 

P162-013 9.1 9190 100       100% 
opwaarderen aanwezige 
habitats 

P163-002 9.1 9190 100       100% 
opwaarderen aanwezige 
habitats 

P163-003 9.1 9190 100       100% 
opwaarderen aanwezige 
habitats 
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3.2.2 Economische functie 

Enkel tijdens de eindkap in 2021 ter realisatie van de veiligheidszone zal er plaatselijk nog kwaliteitshout 

geoogst worden. De afspraken omtrent formaten, stapeling en afvoer verschillen van eigenaar tot eigenaar. 

Nadien zal het reguliere beheer hoofdzakelijk bestaan uit hakhoutbeheer en zal de nadruk liggen op de 

productie van brandhout en hout als nevenproduct. 

Jachtactiviteiten zullen plaatsvinden zoals voorheen en dus al dan niet bepaald binnen de geldende 

beheerplannen van de omliggende domeinen en zoals gedocumenteerd binnen de WBE’s. 

3.2.3 Sociale functie 

Kaart 3.2 

3.2.3.1 Toeristisch-recreatieve ontsluiting 

Toegang is enkel mogelijk op openbare wegen en wegen die reeds opgenomen zijn binnen de 

toegankelijkheidsregeling van een bestaand beheerplan. Deze wegen zullen binnen het kader van dit 

natuurbeheerplan niet bewegwijzerd of bebord worden. 

3.2.3.2 Belevingszone 

Op perceel P099-017 wordt een speelfunctie voorzien bij recreatiedomein Oosterborg. 
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4 BEHEERMAATREGELEN 

4.1 Eenmalige maatregelen 

4.1.1 Omvormingsbeheer 

Eenmalige maatregelen (soms verspreid over 2 of 3 jaren) kaderen in een omvormingsbeheer, een 

ingrijpendere fase die noodzakelijk is om het onderhoudsbeheer met terugkerende maatregelen duurzaam 

en economisch efficiënt te kunnen uitvoeren. Op de ene plaats is er weinig omvormingsbeheer nodig terwijl 

op andere plekken dit veel meer werk en kosten zal vergen. 

Het omvormingsbeheer onder de hoogspanningslijn bestaat uit: 

• het kappen van hoogstammig hout teneinde: 

• de veiligheidszone voor uitbreiding van de hoogspanningslijn te garanderen; 

• een golvende rand als overgang naar de naastgelegen bossen te bekomen; 

• het bestrijden van de opslag van Amerikaanse vogelkers en andere exoten; 

• het faciliteren van de omvorming naar een ander habitat door (al dan niet): 

• het plaatselijk frezen van boomstronken; 

• het plaatselijk chopperen; 

• het planten van bosgoed. 

 

Bij de kapping van bomen en struikopslag dient er in eerste instantie voor gezorgd te worden dat alle takhout 

zorgvuldig verwijderd wordt. Snipperen en het ter plekke laten van haksel is niet aangewezen, aangezien de 

doelvegetaties een schrale bodem vereisen en anders zouden aangerijkt worden door verteringsprocessen 

van het haksel. Voormalige zones met houtige opstand die een regulier maaibeheer zullen krijgen, worden 

ontstronkt of de boomstronken worden gefreesd. 

 

4.1.2 Exotenbeheer 

Idealiter kan het exotenbeheer beschouwd worden als een eenmalige beheermaatregel inclusief het 

opvolgingsbeheer na de initiële ingreep. Vaak is de realiteit echter anders… Er moet binnen het 

omvormingsbeheer dus ook aandacht gaan naar bestrijding en opvolging, waarbij afstemming met de 

naastgelegen percelen belangrijk is om resultaten te kunnen boeken, gezien de sterke verspreiding hiervan 

naar de veiligheidszone. 

4.1.2.1 Amerikaanse vogelkers 

De aanwezigheid van de exoot Amerikaanse vogelkers is zeer algemeen binnen de perimeter van het 

beheerplan en legt plaatselijk een hypotheek op de ecologische doelstellingen die worden nagestreefd.  

In het hele voorliggende plan is het belangrijk om negatieve randeffecten te vermijden door exoten. Dit wil 

zeggen dat in de omliggende bosranden ook een bestrijding van Amerikaanse vogelkers dient te gebeuren 

om een efficiënte bestrijding te realiseren. In het bijzonder moeten zaadbomen in aanpalende bestanden 

verwijderd worden. 

Idealiter wordt er in de mate van het mogelijke voor de timing van exotenbeheersing afgestemd op de 

planning die in het beheerplan van aanliggende percelen is opgenomen. Toch zal er continue afstemming 

nodig zijn (al dan niet tijdige uitvoering van geplande maatregelen) om doeltreffende bestrijding mogelijk te 

maken. Daarom dat er voorzien wordt dat exotenbeheersing flexibel kan ingezet worden en dat de timing in 

de maatregelen indicatief is en niet bindend. 
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4.1.2.1.1 Initiële ingreep 

Momenteel is enkel een mechanische bestrijding toegestaan. Jonge opslag met een beperkt wortelgestel 

(dus niet jonge twijgen op een oude wortelstok) kunnen manueel of machinaal worden uitgetrokken. 

Machinaal gebeurt dit met een rupskraan (7 ton). Rubberen doeken rondom de randen van de grondbak 

zorgen ervoor dat de struiken niet doorgeknipt worden maar integraal kunnen uitgetrokken worden. Nadien 

moeten de integrale boompjes (> 70-100 cm) met wortels en vasthangende zandgrond door een shrederaar 

vermalen worden. 

Grotere bomen moeten na afzagen uitgefreesd worden om duurzame bestrijding te garanderen. 

Exotenbeheersingswerken moeten steeds snel opgevolgd worden (evalueren) zodat er ook kort op de bal 

kan ingegrepen worden als een behandeling niet doeltreffend is. 

4.1.2.1.2 Opvolgingsbeheer 

Eventueel heropschot zal eerder onder controle gehouden worden dan daadwerkelijk bestreden. Indien de 

initiële inspanningen tijdens de eindkap niet afdoende blijkt (belang van jaarlijkse opvolging en evaluatie!), 

wordt de mogelijkheid opengelaten om het verwijderen door uittrekken te herhalen.  

De focus ligt op beheereenheden waarvoor natuurstreefbeelden bepaald worden, i.e. waar er een ecologisch 

ambitieniveau bepaald wordt. Plaatselijk kan het vooropgestelde maaibeheer (of eventueel begrazing) de 

groei ook onderdrukken. Indien dit alsnog ondoeltreffend blijkt, wordt de mogelijkheid behouden om 

tussentijds gericht te bestrijden door chopperen of klepelen. Dit mag echter niet het reguliere maai – en 

begrazingsbeheer vervangen; het is een noodoplossing om exoten en andere opslag onder controle te 

houden. Diepfrezen kan overwogen worden wanneer duidelijk dat andere bestrijding niet werkt omwille van 

de aanwezige wortelopslag. 

4.1.2.2 Andere 

Er komen naast de Amerikaanse vogelkers ook nog andere exoten voor. 

Amerikaanse eik en andere invasieve boomsoorten zoals Robinia zullen bij kappingen benadeeld 

worden om aldus hun aandeel en verjonging te beperken. Ze kunnen daarbij in hakhoutbeheer gebracht 

worden. 

Reuzenbalsemien heeft een korte periode waarin de zaden levensvatbaar blijven, maar produceert wel een 

zeer hoog aantal zaden. Daarom kan één maaibeurt volstaan, aangevuld met een grondige controle voor 

eventuele noodbloei of gemiste planten. De planten moeten laag bij de grond gemaaid of uitgetrokken 

worden en het maaisel moet verwijderd worden zodat ze niet kunnen regenereren. 

Japanse duizendknoop is een erg taaie invasie exoot waar tal van beheerders al tevergeefs vele pogingen 

gedaan hebben met veel verschillende technieken om de soort duurzaam te verwijderen. In de praktijk is de 

kans op succes eerder gering gebleken, zeker bij eenmalige ingrepen. Een volgehouden toepassing van een 

uitgraven of de combinatie van afsnijden, stengelinjectie en afdekken gedurende meerdere jaren zorgt voor 

een geleidelijke uitputting van de populatie zodat deze minder sterk terugkomt en zelfs uitblijft. Omdat het 

succes twijfelachtig is en de soort niet voortkomt op locaties waar natuurstreefbeelden vooropgesteld 

worden, wordt er enkel ingezet op monitoring van de populatie en de ingreep op eventuele nieuwe, kleine 

infectiehaarden. 

Karmozijnbes staat nog niet gecatalogeerd als een invasieve soort, maar ze gedraagt zich op verschillende 

locaties toch al zodanig. Karmozijnbes zal enkel kunnen verwijderd worden wanneer de volledige wortels 

verwijderd en afgevoerd worden. Indien dit onvoldoende blijkt, wordt de mogelijkheid voorzien om te 

beplanten met laagblijvende inheemse heesters en bomen (zoals hazelaar) om mits schadiwstelling de groei 

te onderdrukken. 
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4.2 Terugkerende maatregelen 

Een optimale ontwikkeling van habitats vereist een regulier opvolgingsbeheer van terugkerende maatregelen 

dat dynamisch van aard moet zijn. Bepaalde factoren zijn immers moeilijk te voorspellen: Hoe de 

exotenbestrijding in de veiligheidszone en in de omgeving zal slagen, hoe spontane bosverjonging of 

ontwikkeling van heide of ruigte zal ontwikkelen, … het zijn allemaal vragen die niet meteen kunnen 

voorspeld worden voor de volledige beheerperiode. Hieronder worden dan ook een aantal krachtlijnen 

gegeven voor het beheer, met expliciet de bemerking dat een permanente evaluatie aangewezen is en dat 

bijsturing van het beheer moet mogelijk blijven binnen het richtinggevend kader dat dit beheerplan schept. 

4.2.1 Bosbeheer 

4.2.1.1 Veiligheidssnoei 

Voor de veiligheidszone wordt er steeds de mogelijkheid behouden om op zones met overstaanders van 

hooghout uit veiligheidsoverwegingen een veiligheidssnoei te kunnen uitvoeren. Deze bestaat erin de te 

hoog opgaande takken weg te snoeien, vooral op plaatsen waar de hoogspanningsdraden doorhangen en er 

dus minder vrije ruimte beschikbaar is tussen boomtop en draadstel. Met een retourperiode van 10 à 12 jaar 

kan op die manier gesnoeid worden indien na inspectie blijkt dat er zich veiligheidsproblemen dreigen te 

stellen. 

4.2.1.2 Hakhoutbeheer 

Het hakhoutbeheer (afzetten van bomen tot boven het maaioppervlak is een belangrijke beheermaatregel 

om boomvorming te verzoenen met het garanderen van de veiligheid ten opzichte van de hoogspanningslijn. 

Bij het in hakhout zetten van bomen moet de hoogte van de overblijvende stronk in regel minimum zo hoog 

zijn als de dikte van de takken/loten. Voor dikkere bomen wordt naar een hoogte van de stronk van ca. 10-

15 cm gestreefd. 

Periodiek zal de kapping om de 6/12 jaar herhaald worden. De eerste jaren zal dit nog niet nodig zijn, 

aangezien je hier vanuit een startsituatie vertrekt.  

In principe zal het tak- en kruinhout verwijderd worden. Enkel lokaal mag takhout blijven liggen ter 

bevordering van de ontwikkeling van een braam- en/of bremstruweel, hetgeen bevorderlijk is voor 

bosrand(vogel)soorten. Het hout van het hakhoutbeheer zou versnipperd kunnen worden en als groene 

energie op de markt gebracht worden. Zo blijft er ook geen snipperhout liggen dat voor een verruiging zal 

zorgen. 

Buiten het geïsoleerd toepassen van hakhoutbeheer op bestandsniveau, vindt het ook zijn toepassing in het 

beheer van de mantel van de bosranden. Daarnaast kan hakhoutbeheer in sommige gevallen als 

beheermaatregel aangewend worden om ongewenste exoten te onderdrukken door schaduwstelling. 

Bijvoorbeeld bij de bestrijding van Karmozijnbes kan dit op doeltreffendheid getest worden. 

4.2.1.3 Mantelbeheer 

Mantels of bosranden vormen de overgang tussen bos en zoom. Onder een mantel verstaan we een houtige 

begroeiing aansluitend op de bomen in het bos. Aan de boszijde domineren struiken en heesters, terwijl 

hoge kruiden de overgang naar korte vegetatie (heide, grasland of akker) markeren. Diverse organismen 

van zowel het open veld als van het bos benutten de bosrand. Veel mantelsoorten groeien ook in het bos, 

maar zijn daar minder goed ontwikkeld en bloeien meestal niet.  

 

 geeft een beeld van de doorsnede van een bosrand. 
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Figuur 4-1 Schematische weergave van bosrand met mantel-zoom overgang en centrale open plek 

 

Van nature breidt de mantel zich uit in de richting van de zoom en het bos in de richting van de mantel. 

Instandhouding van een bosrand vergt daarom beheer. Hieronder wordt ingegaan op het beheer van de 

mantel, het zogenoemde hakhoutbeheer. Het beheer van de zoom wordt verder behandeld bij de open 

habitats (zie 4.2.2). 

Idealiter worden deze kappingen met een golvende vorm uitgevoerd zodat extra luwtes en microklimaten 

gecreëerd worden in de inhammen. De buitenste 5 m weerszijde van de veiligheidszone (in totaal 65 m 

breed) biedt een tolerantie voor behoud van hoogstammige bomen. Bijgevolg kan deze range gebruikt 

worden om de uitgangssituatie van de golvende bosrand te creëren waarlangs mantel en zoom zich kunnen 

ontwikkelen. De grens tussen bos en mantel, en mantel en zoom dient zo grillig mogelijk van vorm te zijn 

door het variëren van de breedte van de mantel. Het afvoeren van het maaisel draagt bij tot verschraling en 

leidt tot een grotere bloemenrijkdom die belangrijk is voor de vlinders. 

4.2.1.4 Nulbeheer 

Bij nulbeheer wordt er in principe niet ingegrepen. Voor sommige boshabitats (zoals rbbsf) die laagblijvende 

bomen omvatten, is dit te verzoenen met het garanderen van veiligheid van de lijn. Maar omdat de evolutie 

van het beheer moeilijk kan voorspeld worden over een periode van 24, wordt ook hier 12-jaarlijks een 

facultatieve (gerichte) kapping voorzien. 

 

4.2.2 Beheer open habitats 

Het regulier beheer van open plekken in de bossfeer kan de volgende beheervormen omvatten, of een 

combinatie/opeenvolging, namelijk van maaien, uittrekken, begrazen, chopperen of klepelen. 

Het is noodzakelijk een vervolgbeheer toe te passen om goed ontwikkelde vormen van de beoogde habitats 

te bekomen. In de eerste fase zal wellicht de intensiteit van regulier beheer hoger moeten zijn dan in de 

tweede fase. De reden hiervoor is dat er op een aantal locaties verdere verschraling gewenst is van de 

bodem. Van de andere kant valt te verwachten dat het onderdrukken van boom- en struikopslag een 

moeilijke opdracht zal worden. 

4.2.2.1 Maaibeheer 

De keuze voor maaien (steeds met afvoer van het maaisel) dan wel begrazen is, naast de specifieke 

vereisten van de habitats, ook een kwestie van praktische haalbaarheid (voldoende grote aaneengesloten 

begrazingsoppervlaktes) en kostprijs.  

Heidebeheer : preferentiueel begrazen

Vrijwaren veiligheidszone

Mantel cycklisch

hakhoutbeheer

Golvende randen

Behoud individuele 

opgaande bomen 
rekeninghoudend met 

veiligheid van de lijn

BOS BOSRAND / MANTEL OPEN PLEK BOSRAND / MANTEL BOS
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Zoals reeds gezegd dient het beheerplan dynamisch te zijn en dient bijsturing mogelijk te zijn. Of een 

gevoerd maaibeheer voldoende variatie in structuur geeft, dient via een goede opvolging regelmatig 

geëvalueerd te worden. 

Volgende leidraad wordt vooropgesteld in functie van maaifrequentie en periode: 

• Moerasspirearuigte maaien met de bosmaaier: 3/6-jaarlijks in de zomer 

• Terugzetten verbossing heide met de bosmaaier: jaarlijks 

• Grasland met de maaibalk: tot 2 x per jaar, eerste maal in juli 

4.2.2.2 Uittrekken 

Het uittrekken van jongwas wordt als een alternatieve methode voor het bosmaaien aanzien. Dit kan 

manueel of machinaal uitgevoerd worden (zie 4.1.2.1). 

4.2.2.3 Begrazing 

Voor de open habitats in de zoomvegetaties kan lokaal geopteerd worden voor een gerichte beherdering 

met herder met schaapskudde (200-250 schapen) door het plaatsen van flexinetten (verplaatsbare rasters). 

Dit wordt echter niet als een prioritaire beheermethode omwille van de beperkte schaal en omvang van de 

betrokken open habitats. Door herderen kan men de intensiteit van de begrazingsdruk actief sturen: intens in 

de centrale zone of op zones met veel opslag, extensiever aan de randen waar boszomen beoogd worden. 

Praktisch gezien zal gebruik moeten gemaakt worden van kleine grazers. Een combinatie van enkele 

schapenrassen lijkt aangewezen. Het gebruik van geiten wordt niet uitgesloten, maar deze zijn zeer moeilijk 

te herderen. 

Om het herderen praktisch haalbaar te maken, moeten er nachtweides (30 à 50 are) en weekendweides (ca. 

5 ha) voorzien worden. Nachtweides kunnen in weekendweides geïntegreerd worden, maar beiden vereisen 

een afspanning met ursusdraad en worden op minder ecologisch waardevolle plekken ingericht. In een 

weekendweide moet ook een grondwaterputje voorzien worden. Ter begeleiding worden ook infobordjes 

over begrazing geplaatst, waar tevens de contactgegevens van de herder op vermeld staan. 

4.2.2.4 Chopperen of klepelen 

Wanneer we zien dat een jaarlijkse maaibeurt met afvoer of een rondgang met grazers niet intensief genoeg 

is om opslag tegen te gaan; laten we de mogelijkheid open om tussentijds te chopperen, wat kan beschouwd 

worden als een aanvullende reguliere beheermaatregel (bv. voor heide). Het klepelen moet echter steeds 

gezien te worden als een ‘noodmaatregel’. Op geïsoleerde of moeilijk bereikbare stukken kan klepelen 

uitzonderlijk het standaard regulier beheer vormen. Voor sommige zones wordt eerst een regulier 

maaibeheer voorgesteld om te verschralen, nadien gevolgd door begrazing. 

4.2.2.5 Andere 

Het beheer is kleinschalig genoeg te beschrijven zodat specifieke (soortgerichte) elementen kunnen 

beschermd of gecreëerd worden indien nodig. zoals: 

• maaien rondom bosmierennesten; 

• broedhopen voor gladde slang; 

• takkenrillen aan de mantel voor hazelworm, knaagdieren en ongewervelden; 

• brandnetelkorsten op maaisel waar de vegetatieontwikkeling in het daaropvolgende seizoen pas laat op 

gang komt waardoor ze voor vlinders ideale plekjes vormen om zich in het voorjaar op te warmen. 
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4.3 Locatiegebonden maatregelen 

Bijlage 4 geeft per beheereenheid (op perceelsniveau) weer welke ingrepen voorzien worden. Voor de 

indeling van beheereenheden is er omwille van de bijzondere eigenheid van de perimeter van het 

studiegebied en de versnippering van eigendom kadastrale percelen toch als basis van indeling te 

behouden. Dat betekent dat er op een klein schaalniveau eenheden afgebakend worden, maar dat er 

maatwerk kan geleverd worden naargelang de wensen van eigenaars ter concretisering van de 

doelstellingen. 

Echter, om de perceelsgerichte maatregelen op meso-landschapsschaalniveau overzichtelijk te maken voor 

percelen waarvoor natuurstreefbeelden vooropgesteld worden, bundelen we hieronder welke maatregelen 

per deelgebied genomen worden. Op die wijze geven we als aanvulling op Bijlage 4 duiding te geven bij de 

realisatie van de visie en doelstellingen. 

4.3.1 Deelgebied Geel waar de Grote Nete het Albertkanaal kruist 
(masten 64-66) 

• •NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke bosranden in 

combinatie met struweel en/of open habitat; Habitatdoelen: 91E0_vm, 91E0_vn, 6430/rbbhf, rbbmr, 

andere plassen; Op de percelen waar een goede uitgangssituatie aanwezig is, wordt de verdere 

ontwikkeling van habitatwaardige bossen nagestreefd. Elders wordt de verwijdering van invasieve exoten 

nagestreefd. Het bosbeheer omvat in hoofdzaak een hakhoutbeheer en een nulbeheer (met eventuele 

facultatieve dunning) waar mogelijk. De aanwezige ruigte wordt door een maaibeheer beheerd.  

 

4.3.2 Deelgebied Ham-Balen langsheen het kanaal Kwaadmechelen-
Dessel (masten 90-95) 

• NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke bosranden in 

combinatie met struweel en/of open habitat; Habitatdoelen: 91E0_vn, rbbsf, 6430/rbbhf, rbbmr; 

Bosbeheer bestaande uit een hakhoutbeheer in combinatie met maaibeheer voor ruigtes. 

 

4.3.3 Deelgebied Balen ter hoogte van de Asbeek (mast 105) 

• NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke bosranden in 

combinatie met struweel en/of open habitat; Habitatdoelen: 91E0_vn; Er wordt behoud vooropgesteld 

door hakhoutbeheer. 

 

4.3.4 Deelgebied Beverlo (masten 118-130) 
• Mast 118-119: NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke 

bosranden in combinatie met struweel en/of open habitat; Habitatdoelen: 91E0_vn; Ontwikkeling van 

habitatwaardige bossen door gerichte verwijdering van invasieve exoten en bosbeheer bestaande uit een 

hakhoutbeheer of nulbeheer (met eventuele facultatieve dunning). 

• Mast 121-122: NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke 

bosranden in combinatie met struweel; Habitatdoelen: vochtige struwelen rbbsf; Ontwikkeling van 

habitatwaardige bossen door gerichte verwijdering van invasieve exoten en bosbeheer bestaande uit een 

hakhoutbeheer of nulbeheer (met eventuele facultatieve dunning). 

• Mast 126-128: NSB Landschapstype 4.0_H halfopen landschap heide en landduinen: variatie van 

structuurrijke bosranden in combinatie met heide; Habitatdoelen: droge heide 4030, bosranden 9190; 

Realisatie van open plekken in de bossfeer onder de vorm van heide omgeven door golvende bosranden 

die de overgang maken naar de aanpalende bosbestanden. Het heidebeheer zal door maaien of 

uittrekken open gehouden worden. De bosranden vallen onder hakhoutbeheer. 

• Mast 129-130: NSB Landschapstype 4.0_H halfopen landschap heide en landduinen: variatie van 

structuurrijke bosranden in combinatie met heide; Habitatdoelen: droge heide 4030, bosranden 9190; 

Realisatie van open plekken in de bossfeer onder de vorm van heide omgeven door golvende bosranden 

die de overgang maken naar de aanpalende bosbestanden. Het heidebeheer zal door maaien of 

uittrekken open gehouden worden. De bosranden vallen onder hakhoutbeheer. 
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4.3.5 Deelgebied Bolisserbeek (Masten 138-144) 

• Mast 138: NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke bosranden 

in combinatie met struweel en/of open habitat; Habitatdoelen: 91E0_vn; deze bestanden vallen onder een 

hakhoutbeheer. 

 

4.3.6 Deelgebied Abeek (Mast 162) 

• NSB Landschapstype 9.0_H halfopen landschap bossen: variatie van structuurrijke bosranden in 

combinatie met struweel en/of open habitat; Habitatdoelen: 91E0_vm, 9190; Bosbeheer bestaande uit 

een nulbeheer (met eventuele facultatieve dunning) voor de vochtige varianten en hakhoutbeheer voor de 

droge varianten. 

 

4.4 Randvoorwaarden 

4.4.1 Schoontijd 

Het rooien van bomen in broedgevoelige zones gebeurt niet in de uitgebreide schoontijd tussen 15 maart tot 

15 augustus. De periode moet echter niet vermeden worden in het geval de verstoring aanvangt voor 15 

maart en aanhoudt gedurende het broedseizoen of indien door voorafgaande nestcontrole broedgevallen 

kunnen uitgesloten worden. 

4.4.2 Bosverjonging 

In principe wordt er uitgegaan van spontane verjonging, maar kunstmatige verjonging wordt niet uitgesloten. 

Daar waar er zich geen inheemse boomsoorten ontwikkelen, kan er aangeplant worden, of specifiek in 

functie van de wenselijkheid van specifieke soorten. Uitgezonderd een beperkt aantal locaties waar 

beplanting als een back-upplan aanzien wordt voor wanneer spontane verjonging mislukt of wanneer er snel 

een schermfunctie wil gerealiseerd worden. We merken wel op dat door de aanleg van mantel-

zoomovergangen onder vorm van hakhoutbeheer er continu aan bosverjonging wordt gedaan. 

Het zuiveren, schonen en eventueel inboeten na aanplanting kan dus enkel maar van toepassing zijn 

wanneer er kunstmatig zou verjongd worden, maar dan nog wordt dit niet vooropgesteld. 

4.4.3 Bosexploitatie 

Het exploiteren van hout en transport voor het uitvoeren van andere beheerwerken zal maximaal via de 

bestaande dienstwegen verlopen. 

4.4.4 Brandpreventie 

De ontwikkeling van loofhout in de mantelzone flankerend aan de centrale open zoom zorgt er lokaal voor 

dat eventuele brandhaarden geremd of vertraagd worden en niet overslaan. 

De loofhoutbestanden hun bladeren bevatten veel vocht en bovendien blijft de mantelzone lager dan de 

opgaande bossen. Overslag van brand van kroon tot kroon over de zoom wordt op die manier tegengegaan. 

Ook de ontwikkeling van een brede zoom zal een overslag uitstellen. 

4.4.5 Dood hout 

Er zal omwille van veiligheidsredenen niet gestreefd worden naar een toename van staand dood hout. Wel 

kan het kroon- en hakhout ter plekke behouden blijven als gerichte lokale maatregelen om bijvoorbeeld de 

toegankelijkheid vanaf paden te beperken of als mogelijk habitat voor fauna (takkenrillen of –hopen). 
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5 OPVOLGING 

In Tabel 5-1 wordt de 6-jaarlijkse monitoring van de ecologische beheerdoelstellingen conform de Code 

Goede Praktijk Beheermonitoring beschreven. 

Tabel 5-1: Monitoring van ecologische beheerdoelstellingen 

 Natuurstreefbeeld 

Opvolging 

Verplicht / 
Optioneel 

Opvolging 
Ja / Nee 

Oppervlakte 
(m²) 

# 
proefvlakken 

Mastlocaties 

4030 Droge heide Verplicht Ja 48011 5 
P127, P128, 

P129, P130 

9190 Droge habitatbossen Optioneel Nee 35094   

91E0_vn 
Nitrofiel alluviaal 

elzenbos 
Optioneel Nee 26646   

91E0_vm 
Mesotroof elzenbos 

met zeggen 
Optioneel Nee 14665   

rbbsf 
Moerasbos met 

breedbladige wilgen 
Optioneel Nee 13043   

6430, 

rbbhf 

Moerasspireaverbond; 

Moerasspirearuigte 

met 

graslandkenmerken 

Verplicht Ja 6439 1 P64 

rbbmr Rietlandvegetatie Optioneel Nee 6179   

hp Grasland Optioneel Nee 3755   
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