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Kruis hieronder aan in welke hoedanigheid de indiener het natuurbeheerplan opstelt.
als enige beheerder



Gebied Percentage

Wonen 0.000%

Recreatie 0.000%

Natuur en reservaat 0.000%

Overig groen 0.000%

Bos 0.000%

Landbouw 0.000%

Industrie 0.000%

Overige 0.000%

Gebied Percentage

VEN / IVON 0.000%

Beschermd gebied in het kader van het
Duinendecreet

0.000%

Ramsargebied 0.000%

SBZ-H – Habitatrichtlijngebied 0.000%

SBZ-V – Vogelrichtlijngebied 0.000%

Gebied Percentage

Beschermd cultuurhistorisch landschap 0.000%

Beschermd stads- of dorpsgezicht 0.000%

Beschermde archeologische site 0.000%

Beschermd monument 0.000%

Erfgoedlandschap 0.000%

Vastgestelde inventaris van het
bouwkundig erfgoed

0.000%

Vastgestelde inventaris van de
landschapsatlas

0.000%

Ligging

De totale oppervlakte van de gekozen percelen bedraagt voor de ligging: 132,32 ha

Ruimtelijke bestemming of bestemmingen van het terrein volgens de ruimteboekhouding

Bij het aanduiden van een gebied op de kaart, wordt hieronder automatisch aangeduid of het terrein geheel of gedeeltelijk valt
onder de opgesomde ruimtelijke bestemmingen.

Bestaande bescherming van het gebied: nationale en internationale wetgeving met betrekking tot
natuurbehoud

Bij het aanduiden van een gebied op de kaart, wordt hieronder automatisch aangeduid of het terrein geheel of in één van de
opgesomde beschermde gebieden.

Bestaande bescherming van het gebied: beschermingsstatuut of opgenomen is in een of meer
vastgestelde inventarissen, met toepassing van het Onroerenderfgoeddecreet

Bij het aanduiden van een gebied op de kaart, wordt hieronder automatisch aangeduid of het terrein geheel of gedeeltelijk valt in
één van de opgesomde beschermde gebieden.



Vastgestelde inventaris van houtige
beplantingen met erfgoedwaarde

0.000%

Vastgestelde inventaris van historische
tuinen en parken

0.000%

Vastgestelde inventaris van de
archeologische zones

0.000%

Enkele abiotische kenmerken van het terrein

Ligt het terrein geheel of gedeeltelijk in een risico-overstromingsgebied?
Dit wordt automatisch ingevuld bij het aanduiden van het gebied op de kaart

Ja

Uit welke bodemtypes bestaat het terrein?
Dit wordt automatisch ingevuld bij het aanduiden van het gebied op de kaart

Droge leem : 13.666%
Vochtige leem : 0.142%
Droge zandleem : 0.378%
Antropogeen : 85.356%
Droog zand : 0.455%

Indien u opmerkingen heeft over deze berekening, mag u deze hieronder ingeven.
Het militair domein van Brustem wordt op het Gewestplan niet weergegeven als militair domein. In 1993 werd er een
gewestplanwijziging doorgevoerd nadat het militair vliegveld door het Ministerie van Landsverdediging voor vervreemding werd
voorgesteld. Het militair domein van Brustem bestaat, volgens het huidige gewestplan, voornamelijk uit agrarische gebieden. Het
gaat hier om het gedeelte tussen het bedrijventerrein in het noorden en de zuidelijke rand van de reservatiestrook voor de
landingsbaan. Ter hoogte van de landingsbaan zijn er ook enkele zones ingekleurd als agrarische gebieden met ecologisch belang.
De agrarische gebieden sluiten in het noordwesten aan op een noord-zuidgeoriënteerd bosgebied en iets meer in het zuiden een
recreatiegebied. Het zuidwestelijk deel wordt volledig aangeduid als natuurgebied. Samenvattend komen volgende
gewestplanbestemmingen voor: Agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarden, bosgebied, recreatiegebied,
natuurgebied en bestaande luchtvaartterreinen. Er wordt momenteel een ruimtelijke uitvoeringspan evenementendomein Brustem
opgemaakt . Het plangebied van het RUP beslaat ca. 265 ha. Het RUP steunt op 3 pijlers: evenementen en vliegactiviteiten, militaire
activiteiten en bescherming en ontwikkeling van waardevolle natuur. De perimeter van het RUP valt echter buiten het visiegebied van
deze verkenningsnota. Momenteel wordt de kennisgevingsnota/ontwerpplan-MER opgemaakt. Als compensatie van de
inbeslagname van oppervlakte habitat (42 ha grasland, vnl. 6510 en 6230) ter hoogte van het evenementendomein zal er 42 ha
actueel habitatwaardig grasland de bestemming natuurgebied krijgen (deels ook landbouwgrond die uit gebruik wordt genomen en
die de bestemming natuur krijgt). Het militair domein van Brustem werd niet aangeduid als Vogelrichtlijngebied, noch als
Habitatrichtlijngebied en is dus bijgevolg ook geen Natura 2000-gebied. Na verder onderzoek door het INBO blijkt echter dat, op
basis van de aanwezige soorten, de natuurtypen op het domein bijna integraal Natura-2000 habitattypen zijn. Ondanks het ontbreken
van een speciale beschermingszone, is deze waardevolle natuur wettelijk beschermd via het natuurdecreet. - Beschermde stads- en
dorpsgezichten: Landhuis Wit Kasteel en omgeving (KB 12/02/1982) - Vastgestelde landschapsatlasrelicten: Vallei van de Cicindria
met kasteeldorp Kerkom (KB 20/11/2007)



Gebied Percentage

Strand en duinen 0.000%

Slikken en schorren 0.000%

Stilstaande wateren 0.000%

Stromende wateren 0.000%

Moerassen 0.000%

Heiden en hoogveen 0.000%

Halfnatuurlijke graslanden 0.000%

Soortenrijke permanente graslanden 0.000%

Ruigten en pioniervegetaties 0.000%

Struwelen 0.000%

Vallei- en moerasbossen 0.000%

Eiken- en beukenbossen 0.000%

Oude grove dennenbossen 0.000%

Ecologisch

Actueel aanwezige natuurwaarden

Bij het aanduiden van een gebied op de kaart, wordt hieronder automatisch berekend wat de actueel aanwezige natuurwaarden
zijn. Deze berekening gebeurt op basis van de meest recente versie van de biologische waarderingskaart. Hou er rekening mee
dat deze informatie enkel richtinggevend is.



Geef hieronder een korte beschrijving van de actueel aanwezige natuurwaarden (huidige toestand).
Aanwezige natuurwaarden kunnen zijn: Europees te beschermen habitat, regionaal belangrijke biotoop, andere waardevolle
vegetatie of soorten enzovoort.

Het domein heeft bijzondere natuurwaarden die op Vlaams én Europees niveau zeer belangrijk zijn. In Vlaanderen bedraagt de
actuele oppervlakte van het habitattype 6510 ongeveer 1.600 ha, waarvan er 98 ha ligt in het militair domein van Brustem met onder
andere de grootste Vlaamse groeiplaats van de kensoort graslathyrus en daarnaast soorten als ruige anjer en donderkruid. Gelet op
de grote aaneengesloten oppervlakte is het gebied zeer belangrijk voor het behoud van dit habitattype in Vlaanderen volgens de
werkwijze conform de opmaak van de Gewestelijke Instandhoudingsdoelen. Gezien een belangrijke oppervlakte van het habitattype
6510 buiten SBZ is gelegen stellen de gewestelijke instandhoudingsdoelen dat buiten SBZ inspanningen nodig zijn voor het behalen
van een globale gunstige staat van instandhouding. Naast de mesofiele graslanden komt bovendien een belangrijke oppervlakte van
het voor Europa prioritaire habitat 6230 voor. Er komen twee subtypes voor waaronder het subtype 6230_hnk of kalkrijk heischraal
grasland. Een habitat dat in Vlaanderen slechts op een handvol locaties meer voorkomt en slechts op een oppervlakte van enkele
hectaren. De meest waardevolle delen situeren zicht in het zuidwesten van het militair domein van Brustem. Een vrij grote oppervlakte
(± 8 ha) wordt er ingenomen door een struisgrasvegetatie en (droge, kalkrijke) soortenrijke heischrale graslanden meto.a. struikhei,
veel bleke zegge, pilzegge, voorjaarszegge, bosdroogbloem, fraai hertshooi, betonie, dicht havikskruid, margriet, hazenpootje en
jacobskruiskruid. De hierboven opgenoemde soorten zijn voor Haspengouw uiterst zeldzaam. Het zijn bovendien zeer goede
indicatorsoorten voor dit zeer waardevolle habitattype, die aangeven dat de vegetaties zich hier in een historische permanente,
soortenrijke vorm bevinden. Dit uit zich in het voorkomen van een zeer rijke mycologische flora met onder andere 14 gevonden
soorten wasplaten wat het gebied een wasplatenweide van regionaal belang maakt met onder andere soorten als puntmutswasplaat,
grauwe wasplaat, ridderwasplaat en donkere wasplaat die slechts van enkele andere locaties in Vlaanderen/Limburg gekend zijn. De
waardevolle heischrale graslanden en glanshavergraslanden worden in het zuiden en het noordwesten omgeven door
eikenhaagbeukenbossen
(9160). Goed ontwikkelde vormen van dit habitattype zijn vrij zeldzaam in Vlaanderen. Verder zijn er op het
domein ook zuurminnende beukenbossen aanwezig van het rijke type met gele narcis en vaak ook Milio-Fagetum (9120). Het
gierstgras-beukenbos (Milio-Fagetum) is een associatie die gekenmerkt wordt door de dominantie van beuk met in de ondergroei
o.a. varens, braam en bosgierstgras (Milium effusum). Zuurminnende beukenbossen zijn zeldzaam in Vlaanderen en in het bijzonder
de hierboven vermelde associaties. De bossen in het noorden worden aan de kant van de startbaan begrensd door een structuurrijke
vegetatie van doornstruwelen en kensoorten van mesofiel hooiland en struisgrasvegetaties. Deze rijkdom aan structuur is zeer
voordelig voor de aanwezige fauna (zie fauna). Doornstruweel werd door het INBO gedefinieerd als regionaal belangrijk biotoop
(rbbsp). Naast sleedoorn en meidoorn werden ook verschillende wilde rozensoorten aangetroffen, waarvan enkele zeldzame en
typisch voor Haspengouw. Een soort die regelmatig wordt waargenomen op het militair domein is de veldleeuwerik. De combinatie
van kortgrazige vegetatie met middelhoge vegetatie en open landschap maken van het vliegveld en omgeving de ideale
verblijfsplaats voor veldleeuwerik. Tot 2011 werd er op het domein door de vogelwerkgroep Fruitstreek ook de grauwe gors
waargenomen. Hierna werd er in het gebied nog nauwelijks geïnventariseerd omwille van de beperkte toegankelijkheid. Het militair
domein biedt echter, met zijn grote oppervlakte aan landbouwgebied en hooilanden, grote potenties voor broedgebied van de grauwe
gors. Naast weide- en akkervogels is het militair domein van Brustem ook zeer aantrekkelijk voor de velduil en de blauwe kiekendief,
beide soorten goede kwaliteitsindicatoren van halfopen graslanden. In het bos ten noordoosten van het militair domein van Brustem
werd er tot enkele jaren geleden een relictpopulatie eikelmuizen waargenomen. Inventarisatie-gegevens van de afgelopen jaren zijn
niet ter onze beschikking, maar er is een grote kans dat deze soort nog steeds aanwezig is. Volgens het verslag van Cortens J. en
Verbeylen G. zouden er in 2009 ook regelmatig eikelmuizen waargenomen zijn rond het vliegveld van Sint-Truiden.

Geef hieronder een beknopte opsomming van de bekende zwaktes, sterktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de
ecologische functie.
Sterktes: Naar Vlaamse normen een zeer grote aaneengesloten oppervlakte oude en gerijpte graslanden die samen met de oude
bossen en de aansluitende domeinen een significante bijdrage leveren aan het behoud en herstel van hoger beschreven
natuurwaarden. De afgesloten concessie tussen ANB en de militaire overheid kunnen de hogervermelde natuurwaarden bestendigen
en waar mogelijk uitbreiden en dit in samensporing met militaire activiteiten. Zwaktes: Uit het ontwerp plan-MER/kennisgeving blijkt
dat er een achteruitgang is van 30 ha habitatwaardige graslanden 6510_hu binnen de evenementenzone zal plaatsvinden. Binnen de
bestemming graslanden en groenzones met occasionele regionale recreatie, waar 2x per jaar kamperen is toegelaten, ligt 11 ha
habitatwaardig 6510_hu. In totaal zal er dus voor 42 ha habitatwaardig grasland een achteruitgang zijn naast de verstoring die
grootschalige evenementen zullen hebben op verstoringsgevoelige soorten. Verder is de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers
in de bosgedeelten een belangrijk aandachtspunt samen met historische kerosinevervuiling op de militaire site. Opportuniteiten:
mogelijkheid tot het verhogen van de ecologische waarde van het gebied door aangepast, grasland- en bosbeheer met kansen voor
bijkomende bedreigde fauna zoals kritische dagvlinders (klaverblauwtje, bruin dikkopje, kaasjeskruiddikkopje en hooibeestje) en
Europees beschermde soorten zoals vleermuizen die gebonden zijn aan een gevarieerd landschap van oude bossen en aansluitende
zomen en graslanden en een soort als grauwe klauwier. Bedreigingen: Één van de belangrijkste redenen voor de achteruitgang van
waardevolle graslanden is het achterblijven van een aangepast beheer waardoor verbossing optreedt vaak met invasieve soorten als
de Amerikaanse vogelkers. Op het domein van Brustem is dit eveneens een groot probleem. Het is zeer belangrijk dat de graslanden
hier op korte termijn terug open gemaakt worden zodat de kwaliteit niet verloren gaat. Daarnaast is het gebrek aan juridische
bescherming een belangrijke bedreiging voor de waardevolle graslanden.

Geef kort een omschrijving van de potenties van het terrein voor de ecologische functie.
In het beheerplangebied en op de omliggende terreinen zijn er potenties voor het herstel en de ontwikkeling van
Eikenhaagbeukenbossen
(habitattype 9160) en mindere mate Eiken-beukenbossen (9120) met aandacht voor mantel/zoomvegetaties. 
Herstel en uitbreiding van glanshaverhooilanden (habitattype 6510) en heischrale graslanden van het kalkrijke en struisgrasvegetatie
subtype (resp. habitattype 6230_hnk en 6230_ha) incl. de wasplaatgraslanden. Bosuitbreiding op akkers en zwak ontwikkelde
graslanden. Tot slot zal de ontwikkeling van deze habitattypes in een juiste landschappelijke context leiden tot het herstel leefgebied
van grauwe klauwier, blauwe kiekendief, velduil, grauwe gors, klaverblauwtje, eikelmuis, vleermuizen.



Omschrijf kort de visie van de beheerders over de ecologische functie.
Ontwikkelen en verhogen van de ecologische waarden van graslanden al dan niet met struwelen en zomen • Ontwikkelen en
verhogen van de ecologische waarden van (habitatwaardige) bossen en open plekken • Behoud en ontwikkeling KLE's • Omzetting
akker naar bos of waardevol (glanshaver)hooiland • Nemen van gerichte maatregelen ten behoeven van optimalisatie van het
leefgebied van grauwe klauwier, blauwe kiekendief, velduil, grauwe gors, klaverblauwtje, eikelmuis, vleermuizen.



Economisch

Kruis aan welk economisch gebruik er momenteel op het terrein voorkomt (huidige toestand).
- productie van hout als nevenproduct van beheerwerkzaamheden bij het behoud van het terrein in de huidige bedrijfsvorm of bij de
omvorming naar een meer natuurlijk vegetatietype

Geef een beknopte opsomming van de bekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de
economische functie.
Zwakte: De oppervlakte bos- en landbouwzones is te beperkt om een belangrijke economische functie te hebben. Opportuniteit: Een
zekere productie van hout en de mogelijkheid om graslanden en in mindere mate akkers als concessie aan landbouwers aan te
bieden (hooien of nabegrazing) als nevenproduct van beheerwerkzaamheden bij omvorming- en instandhoudingsbeheer. Er kunnen
(beperkte) inkomsten geregenereerd worden uit het omvormingsbeheer van bossen (en mogelijk ook graslanden).

Wat zijn de bekende potenties van het terrein ten aanzien van de invulling van de economische functie?
Potenties zijn: - Inkomsten uit concessies graslandbeheer - Beperkte inkomsten uit houtverkoop (bosbeheer)

Omschrijf kort de visie van de beheerders over de economische functie.
De economische functie wordt door de beheerder ondergeschikt geacht aan de ecologische functie van het gebied worden er voor
dit gebied geen specifieke economische doelstellingen geformuleerd



Sociaal

Kruis aan hoe de sociale functie momenteel op het terrein wordt ingevuld (huidige toestand).
De sociale functie op het terrein wordt op een andere manier ingevuld, namelijk:
Militaire oefeningen
Eénmalige openstellingen voor verschillende doelgroepen.

Geef een beknopte opsomming van de bekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de sociale
functie.
Sterkte: grote groene kwaliteitsvolle ruimte waar doorheen kan gerecreëerd (fietsen en wandelen) worden, dicht bij de stad Sint-
Truiden. Maar deze paden maken geen deel uit van het beheerplan.
Zwakte: terrein niet groot genoeg voor verdere uitbouw van sociale functie.
Opportuniteiten: samenwerking met de Militaire Overheid. Natuureducatie. Opzetten van samenwerkingsverbanden met vrijwilligers
en plaatselijke landbouwers.

Wat zijn de bekende potenties van het terrein voor de invulling van de sociale functie?
Voor het projectgebied zullen geen specifieke recreatieve ontwikkelingen worden ontplooid. Wel is het westelijk deel van het
projectgebied gelegen binnen het vastgesteld landschapsatlasrelict "Vallei van de Cicindria met kasteeldorp Kerkom" en het uiterste
westen binnen de contour van het beschermd dorpsgezicht "Landhuis Wit Kasteel en omgeving". Deze beschermingen werden
opgesteld door de ligging van het kasteeldorp en kastelen in een landelijke omgeving met akkers, weiden, boomgaarden, hagen en
holle wegen. Het perceleringspatroon is er historisch stabiel.

Omschrijf kort de visie van de beheerders over de sociale functie.
Openstelling van het militair domein is niet gewenst door de militaire overheid. Wel kan er éénmalig en onder begeleiding het domein
worden opengesteld voor verschillende doelgroepen (principiële toegankelijkheid).



Gebied Percentage

Wonen 0.000%

Recreatie 5.394%

Natuur en reservaat 29.531%

Overig groen 0.000%

Bos 15.869%

Landbouw 40.308%

Industrie 0.674%

Overige 8.221%

Gebied Percentage

VEN / IVON 0.000%

Beschermd gebied in het kader van het
Duinendecreet

0.000%

Ramsargebied 0.000%

SBZ-H – Habitatrichtlijngebied 0.000%

SBZ-V – Vogelrichtlijngebied 0.000%

Gebied Percentage

Beschermd cultuurhistorisch landschap 0.000%

Beschermd stads- of dorpsgezicht 0.905%

Beschermde archeologische site 0.000%

Beschermd monument 0.000%

Erfgoedlandschap 0.000%

Vastgestelde inventaris van het 0.000%

Globaal kader

De totale oppervlakte van de gekozen percelen bedraagt voor het globaal kader: 179,85 ha

Afbakening van het gebied

Wordt het globale kader opgesteld voor een ruimer gebied dan de effectief deelnemende percelen in eigendom of
beheer?
Als dat nuttig is voor een betere ecologische onderbouwing van de gemaakte keuzes kan het globale kader opgesteld worden voor
een ruimer gebied dan de effectief deelnemende percelen.

Ja. Duid op de kaart de bijkomende percelen aan die binnen het ruimer gebied liggen, maar nog niet effectief deelnemen aan het
natuurbeheerplan.

Bestaande bescherming van het gebied: nationale en internationale wetgeving met betrekking tot
natuurbehoud

Bij het aanduiden van een gebied op de kaart, wordt hieronder automatisch aangeduid of het terrein geheel of in één van de
opgesomde beschermde gebieden.

Bestaande bescherming van het gebied: beschermingsstatuut of opgenomen is in een of meer
vastgestelde inventarissen, met toepassing van het Onroerenderfgoeddecreet

Bij het aanduiden van een gebied op de kaart, wordt hieronder automatisch aangeduid of het terrein geheel of gedeeltelijk valt in
één van de opgesomde beschermde gebieden.



bouwkundig erfgoed

Vastgestelde inventaris van de
landschapsatlas

10.647%

Vastgestelde inventaris van houtige
beplantingen met erfgoedwaarde

0.000%

Vastgestelde inventaris van historische
tuinen en parken

0.000%

Vastgestelde inventaris van de
archeologische zones

0.000%

Enkele abiotische kenmerken van het terrein

Ligt het terrein geheel of gedeeltelijk in een risico-overstromingsgebied?
Dit wordt automatisch ingevuld bij het aanduiden van het gebied op de kaart

Ja

Uit welke bodemtypes bestaat het terrein?
Dit wordt automatisch ingevuld bij het aanduiden van het gebied op de kaart

Droge leem : 11.397%
Vochtige leem : 0.108%
Droge zandleem : 0.287%
Antropogeen : 87.860%
Droog zand : 0.346%

Indien u opmerkingen heeft over deze berekening, mag u deze hieronder ingeven.

Invulling van de drie functies

Omschrijf kort de invulling van de drie functies van het natuurterrein en de differentiatie over het natuurterrein.
Voeg eventueel een plannetje bij dit formulier om de differentiatie over het terrein te verduidelijken.

De ecologische functie is vlakdekkend over de terreinen van de militaire overheid waarvoor een NBP worden opgemaakt met een
belangrijk medegebruik als militair oefenterrein. Daarnaast komt er een belangrijke oppervlakte glanshaverhooiland voor buiten deze
zone. Ook hier is een ecologische functie gewenst onder de vorm van een aangepast maaibeheer en het voorkomen van scheuren
en/of bemesten van deze graslanden. Deze graslanden kunnen echter wel een belangrijke recreatieve functie hebben of een
economische functie. Voor de percelen die deelnemen aan het NBP situeert de sociale functie zich voornamelijk op de paden en
landingsbanen die doorheen het gebied lopen, maar geen effectief deel uitmaken van het voorliggend natuurbeheerplan en die
gebruikt worden door gebruikers als Droneport, en LRA . Dit met uitzondering van de zone die door droneport wordt gebruikt als
noodlandigsbaan en die een intensief maairegime kennen om de veiligheid te garanderen. Deze zone is ingekleurd als 'bloemrijk
grasland' in plaats van glanshaverhooiland. De economische functie is zeer beperkt voor de terreinen die vallen onder het NBP
(extensieve bosbouw) maar kan tevens bestaan uit het in gebruik geven van graslanden via jaarlijkse gebruiksovereenkomsten aan
landbouwers voor de percelen die een natuurfunctie hebben. De landingsbanen die doorheen het visiegebied gelegen zijn hebben
een belangrijke economische functie alsook het deel van de landingsbaan dat gebruikt wordt door punchpowertrain nv maar deze
maken geen deel uit van het NBP. of het visiegebied.

Invulling van de drie functies bijlagen

Ambitieniveau van de ecologische functie

Kruis hieronder het ambitieniveau aan voor de realisatie van de beheerdoelstellingen voor de ecologische functie (type
twee, type drie) en al dan niet het voornemen om voor (een gedeelte van) het terrein de erkenning als natuurreservaat
(type 4) aan te vragen.
U mag één of meer ambitieniveaus aankruisen. Als u verschillende ambitieniveaus aankruist, voeg dan een extra kaart bij dit
formulier waarop u de ambitieniveaus ruimtelijk oriënteert. Voor een natuurbeheerplan type 1 (behoud van de aanwezige
natuurkwaliteit en geen natuurstreefbeelden als doel) is er een apart formulier beschikbaar via www.natuurenbos.be.Een
combinatie van type 1 met de andere types is niet mogelijk.

type 2: het bereiken van een hogere natuurkwaliteit, waarbij over ten minste één vierde van de oppervlakte van het terrein, het
realiseren van ten minste één natuurstreefbeeld tot doel wordt gesteld.

Ambitieniveau bijlagen



Gewenste natuurstreefbeelden en/of doelen voor soorten

Vink aan tot welke categorie de tot doel gestelde natuurstreefbeelden behoren en specificeer de types, biotopen of
soorten.
Mogelijke natuurstreefbeelden per categorie worden opgesomd in bijlage 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van...
betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten.
Voeg een indicatieve kaart bij uw aanvraag met de lokalisatie van de hieronder aangekruiste natuurstreefbeelden.

- vegetaties 
- graslanden 
- struwelen 
- eiken- en beukenbossen 

Andere vegetaties:
Heischraal grasland (6230_ha en 6230_hnk), Glanshaverhooiland (6510_hu), Eiken-haagbeukenbos en zuurminnend beukenbos
(9160 en 9120) en doornstruweel (rbbsp). Daarnaast hebben een deel van de graslanden een belangrijke functie inzake veiligheid of
recreatie. Dit geldt onder andere voor een deel van de graslanden in de landingsbaan die als noodlandingsstrip gebruikt worden. De
hoogte van het gras mag hier maximaal 8cm zijn in functie van de veiligheid waardoor deze zone is ingetekend als bloemrijk grasland.
Het maairegime is hier intensiever dan op de omliggende glanshaverhooilanden.

- leefgebieden van bepaalde soorten 

Grauwe klauwier, Blauwe kiekendief, Velduil, vleermuizen, Eikelmuis en Grauwe gors

- mozaïeklandschap 

Natuurstreefbeelden bijlagen
- Globaal kader brustem.pdf 

Beschermingsstatuut overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013

Worden er doelstellingen vooropgesteld in het kader van het beschermingsstatuut overeenkomstig het
Onroerenderfgoeddecreet?
ja, namelijk: 
Behoud en verdere ontwikkeling van het kleinschalig landschap met bosjes, hagen, struweel, graslanden...t.h.v. vastgesteld
landschapsatlasrelict "Vallei van de Cicindria met kasteeldorp Kerkom" conform het beschermingsbesluit.



Werkplan

Kruis hieronder aan of het terrein al ingedeeld is in beheereenheden.
Een beheereenheid is de kleinste eenheid van beheer, die overeenkomt met een onderdeel van het natuurterrein dat om
ecologische of beheertechnische redenen als een aparte eenheid van beheer wordt beschouwd.

- ja. Voeg een kaart toe met de indeling in beheereenheden.

Indeling in beheereenheden bijlagen
- Kaart Terreineenheden.pdf

Kruis hieronder aan op welke manier de verdere inventarisatie van het terrein zal worden uitgevoerd.
Per beheereenheid wordt een standaardfiche ingevuld. Als die standaardfiche onvoldoende informatie bevat om de
beheerdoelstellingen te kunnen formuleren, is een bijkomende inventarisatie nodig.
De inventarisatie zelf wordt pas uitgevoerd na de goedkeuring van deel 1: Verkenning.

- invullen van een standaardfiche per beheereenheid

- Invullen van een fiche voor kwaliteitsbeoordeling voor die beheereenheden waar Europees te beschermen habitats of regionaal
belangrijke biotopen aanwezig zijn.

Kruis aan hoe de consultatie over het ontwerp van natuurbeheerplan zal worden aangekondigd
- via de gemeentelijke informatiekanalen 
- door aanplakking op een duidelijk zichtbare manier langs een of meer toegangswegen naar het terrein in kwestie 

Waar zal het ontwerpbeheerplan tijdens de consultatieperiode ter inzage liggen?
VAC Hasselt - Koningin Astridlaan 50 bus 5



Naam ondertekenaar
Hoebrechts

Voornaam ondertekenaar
Tom

Indienen

Vink hieronder aan welke verklaringen van toepassing zijn.
Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
Ik verklaar op erewoord dat ik gevolmachtigd ben door alle deelnemende beheerders om dit natuurbeheerplan ter goedkeuring in te
dienen
Ik verklaar dat ik voor alle deelnemende eigendommen beschik over het ondertekend akkoord van de eigenaar, de mede-eigenaars
of de houders van andere zakelijke rechten op het terrein of de terreinen in kwestie, voor zover die personen niet dezelfde zijn als de
beheerder. Voor verpachte percelen beschik ik tevens over een ondertekend akkoord van de pachter.



Deel 1 verkenning - situering 

Situering

20/02/2015

Legende
Ligging
Globaal kader

Vlaanderen

±0 180 36090
m

Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be



Deel 1 verkenning - Ruimteboekhouding 

Situering

20/02/2015

Legende
Ligging
Globaal kader

Vlaanderen

±0 160 32080
m

Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be
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Deel 1 verkenning - VEN + SBZ-V + SBZ-H  

Situering

20/02/2015

Legende
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Globaal kader

Vlaanderen

±0 160 32080
m

Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be
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Deel 1 verkenning - beschermd 

20/02/2015Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be
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Deel 1 verkenning - Biologische waarderingskaart 

Situering

20/02/2015

Legende
Ligging
Globaal kader

Vlaanderen

±0 200 400100
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Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be
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complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch waardevol
complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol

complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen



Deel 1 verkenning - Bodemkaart 

Situering

20/02/2015

Legende
Ligging
Globaal kader

Vlaanderen

±0 160 32080
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Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be



Globaal Kader

Bloemrijk grasland

Bos

Bosrand

Glanshaverhooiland

Glanshaverhooiland + struweel

Glashaver + Heischraal grasland

Struweel
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Natuurbeheerplan Militair domein Brustem
Situering
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