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 In te vullen door de behandelende afdeling 

 ontvangstdatum  dossiernummer 

    

 

 Hoofdstuk 1: Algemene gegevens 
 

 Gegevens van de deelnemende beheerder(s) en kadastrale gegevens van de percelen in beheer 
 1 Voeg bij dit formulier een nota met een overzicht van de eigendommen die aan het natuurbeheerplan deelnemen.  

In die nota moeten de namen van alle beheerders zijn opgenomen. Voor zover dat van toepassing is, bevat de nota ook 
informatie over de mede-eigendom en zakelijke of persoonlijke rechten die op het terrein rusten. 
 
Deze verkenningsnota wordt ingediend door het ANB als deel van het natuurbeheerplan voor de kanaalbermen van het 
Albertkanaal tussen Kanne en Eigenbilzen, het gebied waarvoor de De Vlaamse Waterweg (verder als DVW aangeduid) 
als openbare eigenaar een domeinvergunning verleende aan het ANB en waarvoor de DVW en het ANB samenwerken 
in het Life-project Pays Mosan. De samenwerking tussen de DVW en het ANB werd bekrachtigd in een 
samenwerkingsprotocol (2014). 
Een Provinciale Werkgroep met vertegenwoordigers van het ANB en DVW is, naast een Beheercomité op Vlaams 
niveau, opgericht om voor elke waterweg een gebiedsvisie op te stellen en te komen tot geïntegreerde 
natuurbeheerplannen. Hiervoor zoeken de partners samen naar cofinancieringsmogelijkheden en opportuniteiten voor 
innovatieve projecten, waaronder het gezamenlijk uitwerken en coördineren van Europese subsidiedossiers zoals LIFE+ 
en andere. 
In het kader van LIFE+ Pays Mosan is op 1 januari 2016 een domeinvergunning (COM-GBH-02-0009552) voor 
onbepaalde duur door DVW aan het ANB verleend voor het gebruik en onderhoud van gronden als nachtweides en 
begrazingszones. Deze percelen zijn allen in eigendom van DVW en gelegen zowel op linker- als rechteroever van het 
Albertkanaal, op grondgebied van de gemeentes Bilzen, Zutendaal, Lanaken en Riemst. De gronden in de 
domeinvergunningen vormen het uitgangspunt voor het beheerplan (inclusief ruimer visiegebied). 
 
Ter hoogte van het gebied komen er erfdienstbaarheden voor van algemeen nut van instanties als Air liquide, Infrax, 
BPO, Fluxys, Aquafin… verleend op eigendom van DVW en aan de hand van fysieke markeringen op het terrein 
weergegeven. 
Op rechteroever van de brug in Zutendaal tot aan de brug in Briegden loopt een hoogspanningsleiding parallel aan het 
Albertkanaal. Aantakkingen over het kanaal zijn ten zuiden van de brug in Zutendaal en ter hoogte van Berenbroek in 
Eigenbilzen gelegen.  
Op linkeroever volgen twee ondergrondse leidingen van Air Liquide parallel het Albertkanaal over zo goed als de 
volledige lengte van het projectgebied. Deze transporteren stikstof en zuurstof. 
 
Verder wordt het jachtrecht uitgeoefend binnen het plangebied 
 

 2 Vink aan of de deelnemende eigendommen openbare terreinen, private terreinen of natuurdomeinen zijn. 
Een privaat terrein is een terrein in eigendom van een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon. 
Een openbaar terrein is een terrein in eigendom of mede-eigendom van een publiekrechtelijke rechtspersoon. 
Een natuurdomein is een terrein in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos.  
Bij een gezamenlijk beheerplan met verschillende eigendommen kunt u meer dan één optie tegelijk aanvinken. 

  privaat terrein  openbaar terrein  natuurdomein 

 3 Vul de kadastrale gegevens van het terrein in. 
Terreinen die beheerd worden of zullen worden ten behoeve van het natuurbehoud, kunnen opgenomen worden in het 
natuurbeheerplan. Het natuurbeheerplan kan de volgende natuurlijke terreinen omvatten: bos, park, grasland (inclusief 
hoogstamboomgaard), kleine landschapselementen, moeras en moerasruigte, vijvers enzovoort. 
Als er meer dan acht percelen zijn, kunt u zoveel extra rijen aan de tabel toevoegen als u nodig hebt. Selecteer en 
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kopieer telkens de witregel boven en onder de rijen mee zodat u de volledige rij kopieert. U kunt die witregels achteraf 
eventueel weer wissen.  

 Cadina Capakey Sectie Oppervlakte1 
BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0052/00Y013 A 8538,71 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0050/00W003 A 965,75 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0170/00A000 B 483,36 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0189/00A000 B 493,43 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0190/00A000 B 2962,54 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0053/00K000 A 16957 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0387/00E000 B 261,33 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0394/00D000 B 2454,49 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0105/00D000 A 7117,04 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0002/00C000 B 20695,52 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1089/00F003 A 248,24 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1116/00A000 A 1183,79 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1126/00D000 A 4371,36 

LANAKEN  1 AFD 73042C0664/00M000 C 12165,32 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088C0183/00B000 C 7321,51 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0086/00C000 B 8001,32 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0631/00K000 B 12342,47 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0654/00C000 B 4086,06 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0656/00B000 B 1107,95 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0658/00D000 B 775,28 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088C0138/00B000 C 10766,64 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088C0175/00C000 C 12937,58 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0689/00N000 B 728,76 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B1028/00D000 B 5174,17 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0691/00D000 B 216,77 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B1033/00F002 B 1066,54 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B1033/00V000 B 538,53 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0078/00B000 B 1597,61 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0079/00C000 B 7932,23 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0704/00E000 B 1327,89 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0081/00E000 B 743,91 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0082/00C000 B 1325,1 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0149/00K000 C 15072,33 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0130/02L004 C 837,6 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0498/00A000 B 6942,15 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0048/00D000 A 5002,51 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0114/00H000 A 1789,04 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0166/00M003 A 1945,66 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0194/00D000 A 9385,46 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0218/00D000 A 3001,45 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0219/00B000 A 4335,73 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0199/00E000 C 8305,52 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0202/00N000 C 183,2 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0206/00K000 C 1019,09 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0477/00K000 B 1510,3 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0052/00C000 A 9382,34 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0167/00D000 A 3490,62 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0393/00K000 A 208,25 

 
1 Het betreft hier indicatieve oppervlaktes met veelal delen van kadasters. 
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RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0493/00G000 A 28016,41 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0276/00E000 A 1872,92 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035C0535/00F000 C 408,52 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035A0224/00B000 A 9901,75 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0061/00G000 A 48890,69 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0108/00A000 B 5628,36 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0164/00A000 B 261,22 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0167/00G000 B 517,05 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0169/00F000 B 1513,69 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0192/00B000 B 1058,68 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0200/00C000 B 586,94 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B1369/00Z000 B 235,04 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B1376/00P000 B 14392,55 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0377/00E000 B 917,48 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0377/00G000 B 1058,43 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0384/00B000 B 963,92 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0385/00B000 B 302,45 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0386/00B000 B 315 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0388/00P000 B 623,36 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0388/00R000 B 664,75 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0410/00M000 B 13864,81 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0353/00A000 B 3516,19 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0108/00G003 A 3473,99 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0199/00A000 B 1006,16 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0045/00P006 A 6393,95 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0050/00P004 A 1845,07 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0050/00S004 A 127,36 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0050/00N004 A 102,31 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0060/00F000 A 45936,42 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0062/00K000 A 61946,02 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1121/00B000 A 4275,85 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0019/00B000 B 19042,83 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0073/00L000 B 9126,46 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A0915/00A000 A 34876,53 

LANAKEN  1 AFD 73042C0664/00L000 C 1932,54 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A0974/00A000 A 3382,01 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A0996/00E000 A 3285,31 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0526/00A000 B 8176,49 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0542/00D000 B 15080,54 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0689/00L000 B 541,4 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0689/00R000 B 790,28 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0690/00B000 B 2265,2 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0691/00C000 B 4381,11 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0694/00E000 B 86,55 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B1033/00H002 B 365,17 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B1033/00K002 B 1193,37 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0720/00A000 B 96793,92 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0749/00S002 B 927,29 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0177/00G002 C 1935,2 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0145/02C000 C 13930,75 

LANAKEN  1 AFD 73042C0333/00A000 C 4732,4 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0020/00E000 A 4747,18 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0470/00H000 B 5263,99 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0102/00E000 A 964,33 
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RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0112/00P000 A 1109,32 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0196/00V000 C 1208,17 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0198/00B000 C 4428,04 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0206/00G000 C 334,75 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0244/00G000 C 24288,16 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0406/00D000 A 8319,86 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095B0085/00B000 B 109469,2 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0201/00E000 A 8319,49 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0376/00L000 A 8172,3 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035C0535/00E000 C 1910,26 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035C0535/00H000 C 4173,69 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035A0214/00B000 A 1799,83 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035A0243/00W000 A 875,04 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0062/00E000 A 5618,6 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0159/00A000 B 10911,81 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0171/00B000 B 51,19 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0193/00A000 B 1580,88 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0196/00M000 B 728,52 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0201/00C000 B 454,13 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0201/00F000 B 48,9 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0201/00G000 B 1050,08 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0376/00C000 B 1057,03 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0380/00E000 B 1538,93 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0207/00A000 B 3778,47 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0381/00K000 B 301,37 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0381/00L000 B 136,74 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0388/00N000 B 116,4 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0354/00M000 B 2800,61 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0356/00C000 B 1368,52 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0004/00B000 B 1728,4 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0198/00A000 B 6642,73 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0004/00A000 B 3361,87 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0050/00T004 A 4537,93 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0045/00X005 A 125621,87 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1080/00A000 A 4209,82 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1086/00E000 A 2304,15 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1118/00D000 A 4361,99 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1118/00E000 A 4104,81 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1125/00A000 A 4352,55 

LANAKEN  1 AFD 73042C0664/00K000 C 1548,61 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0084/00D000 B 22553,05 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0085/00B000 B 7836,89 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0085/00C000 B 7946,41 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A0996/00F000 A 5167,14 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A0999/00B000 A 2529,4 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0654/00B000 B 84,76 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0657/00B000 B 1078,26 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0658/00C000 B 120,34 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088C0027/00B000 C 3136,59 

LANAKEN  1 AFD 73042C0657/00G000 C 115340,52 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088C0174/00G000 C 2680,31 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0689/00K000 B 677,46 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0689/00M000 B 614,6 

LANAKEN  1 AFD 73042C0676/00A002 C 135,08 



Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 − deel 1: Verkenning - pagina 5 van 29 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B1033/00E002 B 1347,75 

LANAKEN  1 AFD 73042C0657/00M000 C 507,01 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0081/00D000 B 4568,65 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0177/00F002 C 1233,95 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0177/00K002 C 1088,44 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0177/00L002 C 1111,54 

LANAKEN  1 AFD 73042C0660/00N002 C 4957,4 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0040/00F000 A 10430,61 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0114/00G000 A 9926,49 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0393/00G000 A 514,64 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0321/00L000 A 2018,13 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0477/00L000 B 399,52 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0274/00E000 A 21453,5 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0380/00C000 A 4184,26 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0321/00P000 A 423,04 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035C0535/00K000 C 827,46 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035A0405/00H002 A 1614,17 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035A0416/00A000 A 1037,38 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035A0418/00C000 A 6268,5 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035A0243/00R000 A 1164,33 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0052/00Y006 A 3173,8 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0052/00Z013 A 22782,89 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0062/00D000 A 24253,82 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0050/00P002 A 1641,35 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0162/00C000 B 1419,67 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0163/00D000 B 720,55 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0170/00B000 B 66,11 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0196/00L000 B 1371,54 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0201/00D000 B 1950,71 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0387/00F000 B 270,28 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0387/00G000 B 258,45 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0388/00L000 B 1056,27 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0388/00S000 B 778,55 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0490/00B000 B 993,82 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0104/00H000 A 5546,27 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0373/00B000 B 4574,77 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0072/00G000 A 2902,04 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0003/00B000 B 19173,29 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0045/00M006 A 4999,27 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0045/00N006 A 689,79 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0050/00R004 A 377,3 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0050/00V004 A 581 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0045/00Y005 A 61729,01 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0049/00G000 A 3264,42 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0060/00G000 A 6253,94 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1081/00C000 A 4162,04 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1082/00F000 A 4256,45 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1120/00A000 A 4542,18 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A0996/00G000 A 3686,82 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A0997/00D000 A 4362,39 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A0997/00E000 A 1584,24 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1074/00G000 A 382,76 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0656/00C000 B 199,39 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088C0027/00C000 C 2182,45 
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LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088C0143/00C000 C 6174,16 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0693/00E000 B 3714,78 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0697/00G000 B 656,66 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0698/00G000 B 1100,49 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0700/00F000 B 130,09 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0748/00H000 B 4955,55 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0749/00C003 B 422,43 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0082/00B000 B 3778,52 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0749/00W002 B 469,38 

LANAKEN  1 AFD 73042C0657/00H000 C 73556,26 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0177/00E002 C 1224,33 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0039/00F000 A 5867,31 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0130/02H004 C 21100,85 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0148/00B000 C 2598,2 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0112/00R000 A 2278,46 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0200/00E000 C 5753,55 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0202/00L000 C 1079,36 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0204/00L000 C 1324,44 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0206/00H000 C 447,21 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0206/00L000 C 243,19 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0395/00H000 A 1428,22 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0201/00D000 A 2385,86 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0321/00R000 A 16260,74 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0101/00D000 A 8466,66 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0376/00H000 A 3927,69 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035A0394/00L000 A 1077,6 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035C0523/00G000 C 35348,1 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035C0544/00F000 C 1272,81 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035A0239/00F000 A 981,36 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0050/00X003 A 1821,78 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0155/00C000 B 82,52 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0166/00G000 B 3024,69 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0168/00B000 B 126,42 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0170/00C000 B 37,4 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0171/00A000 B 350,73 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0171/00C000 B 73,95 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0200/00D000 B 1121,91 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B1386/00E000 B 301,61 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0375/00A000 B 6800,08 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0380/00C000 B 779,45 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0388/00M000 B 1145 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0488/00A000 B 7457,68 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0354/00H000 B 2146,93 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0354/00P000 B 1358,23 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0106/00C000 A 9010,19 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012B0374/00C000 B 756,23 

BILZEN  6 AFD/EIGENBILZEN/ 73012A0108/00N003 A 4031,44 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1089/00A003 A 1004,25 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A1121/00A000 A 4353,65 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0010/00B000 B 64806,27 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A0933/00A000 A 9413,21 

LANAKEN  1 AFD 73042C0660/00K002 C 2060,18 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088A0999/00A000 A 3911,08 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088C0170/00E000 C 1441,66 
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LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0689/00P000 B 504,25 

LANAKEN  1 AFD 73042C0675/00N000 C 115,18 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0078/00C000 B 8886,92 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0703/00C000 B 2303,85 

LANAKEN  5 AFD/VELDWEZELT/ 73088B0080/00C000 B 23374,82 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0704/02F000 B 724,13 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0716/00A000 B 17953,24 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0749/00Z002 B 886,45 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0177/00H002 C 1356,56 

LANAKEN  1 AFD 73042C0332/00A000 C 1878,38 

LANAKEN  1 AFD 73042C0396/00F000 C 43669,18 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014B0470/00G000 B 14590,85 

LANAKEN  6 AFD/GELLIK/ 73014C0127/00E000 C 5006,81 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0394/00M000 A 1066,36 

RIEMST  4 AFD/VROENHOVEN/ 73095A0150/00X000 A 7115,62 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035C0544/00E000 C 3481,4 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035A0390/00K000 A 1221,65 

RIEMST  5 AFD/KANNE/ 73035A0413/00C000 A 46549,49 
 

      totale opp.  148,678 ha 
 
 

  Gegevens van de indiener van het natuurbeheerplan 
 4 Is de indiener van het natuurbeheerplan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon? 

Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een firma of een vereniging. 
  natuurlijk persoon. Ga naar vraag 6. 

  rechtspersoon. Ga naar vraag 5. 

 5 Vul hieronder de gegevens in van de afgevaardigde van de rechtspersoon. 

 voornaam Tom achternaam Hoebrechts 

 functie in de rechtspersoon Regiobeheerder 

 6 Vul hieronder de gegevens van de indiener in. 
Als de indiener een natuurlijk persoon is, vult u zijn rijksregisternummer in. Als de indiener niet de Belgische nationaliteit 
heeft, vult u de geboortedatum van de indiener in. Als de indiener een rechtspersoon is, vult u het 
ondernemingsnummer van de rechtspersoon in. 

 (voor- en achter)naam Tom Hoebrechts 

 straat Koningin Astridlaan huisnummer 50 bus 5 

  postnummer 3
  

5
  

0
  

0
  

gemeente Hasselt 

  telefoon of gsm 0478562221 

 e-mailadres tom.hoebrechts@vlaanderen.be 

  rijksregisternummer             -       .      

  geboortedatum 
dag 

    
maand 

    
jaar 

         

  ondernemingsnummer         .       .        

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

  als gevolmachtigde. Kruis hieronder de categorie aan waartoe u als gevolmachtigde behoort. 

  een expert of een studiebureau 

  een bosgroep 

  beheerder en vertegenwoordiger van de andere beheerders of mede-eigenaars 

 
 Situering en identificatie van het terrein 

 8 Vul hieronder de naam van het natuurbeheerplan of het terrein in. 

 Natuurbeheerplan kanaalbermen Albertkanaal  

 9 Voeg bij deze aanvraag een kaart met situering van het terrein. 
 
Voor situering van het terrein zie kaart 1 in bijlage. 
Het visiegebied bestaat uit de kanaalbermen op linker- en rechteroever van het Albertkanaal, met hier en daar 
verspreid de aangrenzende omgeving (aansluitend op de taludkruin), op grondgebied van de gemeenten Zutendaal, 
Bilzen, Lanaken en Riemst. De meest noordelijke gronden zijn gelegen ten zuiden van de brug van Zutendaal om te 
eindigen in het uiterste zuiden aan de brug van Kanne. Deelgemeenten gesitueerd langs de waterweg zijn van het 
noordwesten naar het zuidoosten opeenvolgend Stalken (Zutendaal), Eigenbilzen (Bilzen), Gellik, Veldwezelt (Lanaken) 
Vroenhoven en Kanne (Riemst). Zeven bruggen kruisen het kanaal en vormen duidelijke herkenningspunten in het 
landschap. Van het noordwesten naar het zuidoosten gaat het om de brug van Eigenbilzen, de brug van Gellik, de 
spoorwegbrug van Gellik, de brug van Briegden (N78), de brug van Veldwezelt (N2), de brug van Vroenhoven (N79) en 
de brug van Kanne (N619). 
 

 
                 

                  
 

10 Vul hieronder de ruimtelijke bestemming of bestemmingen van het terrein in volgens het gewestplan, het geldende 
bijzonder plan van aanleg (BPA) of het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 
 
Gewestplan 
Het overgrote deel is ingekleurd als natuur- (met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat) en groengebied;  
slechts een beperkt deel  van het talud is aangeduid als landschappelijk waardevol agrarisch gebied en agrarisch gebied 
aangeduid. Verder zijn verspreid in het projectgebied zeer kleine snippers industrie- (aan de brug van Briegden), woon- 
(aan brug van Briegden) en woongebied met landelijk karakter (aan bruggen van Gellik, Briegden en Vroenhoven) terug 
te vinden, waar de rand van het projectgebied nipt in valt. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat deze zeer 
kleine snippers aan de bruggen mogelijks door digitalisatie niet tot op de meter correct gelegen zijn en naar 
verwachting toch buiten de harde bestemming kunnen vallen. Een andere piste is dat er nog geen rechtzetting op plan 
is gebeurd in het kader van het vervangen en vernieuwen van bruggen, waarmee de nodige inrichtingswerken gepaard 
gaan. Het gewestplan wordt weergegeven op kaart 2 in bijlage. 

  
GRUP 
Binnen en grenzend aan het projectgebied is de opmaak van twee gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
gefinaliseerd. Op 19 mei 2017 heeft de Vlaamse Regering beslist om het ontwerp GRUP ‘Albertknoop’ in Lanaken en 
ontwerp GRUP ‘Munsterbos’ in Zutendaal en Bilzen definitief vast te stellen. 
Het noordelijk deel van het projectgebied is nog juist binnen het GRUP ‘Munsterbos’ gelegen, onder andere de 
noordelijkst gelegen nachtweide voor schapenkuddes in Eigenbilzen. In dit plan, in uitvoering van de afbakening van de 
gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) regio Haspengouw-Voeren, wordt onder meer het groot 
aaneengesloten natuur- en boscomplex met de valleien van de Munsterbeek, Bezoensbeek, Winterbeek, 
Zutendaalbeek, het Munsterbos en het opgespoten gebied De Branderij bestemd als natuurgebied met overdruk grote 
eenheid natuur, zo ook de vallei van de Bezoensbeek aan de andere zijde ten noorden van het Albertkanaal. Qua 
lijninfrastructuur wordt de bestaande bestemming waterweg (Albertkanaal), hoofdwegen (N730), ondergrondse 
leidingen en hoogspanningsleidingen hernomen in het plan. Voor de toekomstige aanleg en aanpassing van de 
jaagpaden en aanrijhellingen, kaderend in het project van het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal van De 
Vlaamse Waterweg, wordt de nodige ruimte voorzien. De afbakening van het GRUP Munsterbos wordt weergegeven op 
kaart 3. 
 

 

http://www.geopunt.be/
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11 Kruis hieronder aan of het terrein geheel of gedeeltelijk ligt in één of meer gebieden met een beschermingsstatuut 
volgens nationale en internationale wetgeving met betrekking tot natuurbehoud. 
 

  VEN / IVON 

  beschermd gebied in het kader van het Duinendecreet 

  Ramsargebied 

  SBZ-H – Habitatrichtlijngebied 

  SBZ-V – Vogelrichtlijngebied 
 
Een overzicht van de N2000, VEN- en natuurreservaten wordt gegeven op kaart 3 in bijlage. 
 
Habitatrichtlijngebied (kaart 4) 
Binnen het projectgebied is het Habitatrichtlijngebied “Overgang Kempen – Haspengouw” (gebiedscode BE2200042 
- deelgebied 2, 3 en 4) voor ruim meer dan de helft afgebakend. De uiterst zuidelijke tip van het projectgebied op 
linkeroever samen met de Muizenberg op rechteroever liggen in het Habitatrichtlijngebied ‘Plateau van Caestert 
met hellingbossen en mergelgrotten’ (gebiedscode BE2200036 - deelgebied 2, 3 en 8). Vogelrichtlijngebied is niet 
van toepassing, wat niet wil zeggen dat vogels van de EU-Vogelrichtlijn niet beschermd worden (cfr grauwe klauwier 
als soort die meelift op bastion van (glanshaver)graslanden. . 
De afbakening VEN of Vlaams Ecologisch Netwerk komt in het projectgebied ook ruim meer dan de helft voor.  
Aangrenzende en nabij gelegen erkende natuurreservaten zijn het Munsterbos (Bilzen, Natuurpunt), Munstervallei 
(Bilzen, Limburgs Landschap) en Stevoorden-Hoefaert (Bilzen en Lanaken, Orchis) in het noorden. In het zuiden 
tegen Opkanne ligt de Tiendeberg (Riemst, Natuurpunt).  
 
VEN (Kaart 5) 
De afbakening VEN of Vlaams Ecologisch Netwerk komt in het projectgebied ook ruim meer dan de helft voor. 
Opmerkelijk is het ontbreken van VEN-gebied tussen de brug van Veldwezelt en Vroenhoven, Habitatrichtlijngebied 
is hier immers op linkeroever wel aanwezig. Indien alle VEN-gebieden samen met de Habitatrichtlijngebieden 
worden genomen, is het projectgebied nagenoeg  gebiedsdekkend bestemd als een (inter)nationale 
beschermingszone op de rechteroever na tussen de brug van Veldwezelt en Vroenhoven. Het recent en definitief 
goedgekeurde GRUP Munsterbos van 19 mei 2017 heeft bijkomende VEN-bestemming vastgelegd in de noordelijke 
zone van het projectgebied. 
 
Natuurreservaten (Kaart 6) 
Aangrenzende en nabij gelegen erkende natuurreservaten zijn het Munsterbos (Bilzen, Natuurpunt), Munstervallei 
(Bilzen, Limburgs Landschap) en Stevoorden-Hoefaert (Bilzen en Lanaken, Orchis) in het noorden. In het zuiden 
tegen Opkanne ligt de Tiendeberg (Riemst, Natuurpunt).  
 

 12 Kruis hieronder aan of het terrein geheel of gedeeltelijk valt onder een beschermingsstatuut of opgenomen is in een 
of meer vastgestelde inventarissen, met toepassing van het Onroerenderfgoeddecreet. 
 

  beschermd cultuurhistorisch landschap 

  beschermd stads- of dorpsgezicht 

  beschermde archeologische site 

  beschermd monument 

  erfgoedlandschap 

  vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed 

  vastgestelde inventaris van de landschapsatlas 

  vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde 

  vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken 
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  vastgestelde inventaris van de archeologische zones 

 De erfgoedkaart (kaart 7) is te raadplegen in bijlage. 
 

Ten zuiden van de brug van Veldwezelt ligt op rechteroever de beschermde archeologische site ‘Middenpaleolithische site 
Veldwezelt-Hezerwater en talud’ (MB 7 december 2007), waar sinds eind jaren ‘90 één van de oudste bewoningssporen 
voor Vlaanderen werd gevonden. In het uiterste zuiden van het projectgebied langs beide zijden van het Albertkanaal ligt 
nabij Kanne het beschermd cultuurhistorisch landschap ‘Westelijke valleiflank van de Jeker’ (MB 29 april 2015). Daarnaast 
herdenken verschillende beschermde monumenten de gevechten van 10 mei 1940, zoals de betonnen brug en bunker van 
Vroenhoven (MB 17 maart 1995). Zoals eerder vermeld is voor het beschermd landschap een nieuw onroerend 
erfgoedbeheerplan in de maak door de KUL op initiatief van de lokale Natuurpunt-afdeling in samenwerking met de 
gemeente Riemst. Het meest zuidelijk gelegen punt van het projectgebied op linkeroever in Kanne tegen de parking ligt 
binnen dit beschermd landschap. Het voorvernoemde beschermd cultuurhistorisch landschap maakt deel uit van de 
ankerplaats ‘Kanne met het plateau van Caestert, de Tiendeberg en de Muizenberg’, aangeduid als vastgesteld 
landschapsatlasrelict (MB 20 november 2007), waarvoor wordt vermeld dat enkele grot(ten) een natuurbehoudsfunctie 
kennen als vleermuizenreservaat. Verder ligt het noordwestelijk deel van het beheerplan binnen het vastgesteld 
landschapsatlasrelict “Munsterbos, kasteeldomeinen van Groenendaal en Zangerhei” (MB 18 mei 2017). 

 
13 Ligt het terrein geheel of gedeeltelijk in een risico-overstromingsgebied? 

De kaart met de afbakening van de risico-overstromingsgebieden kunt u raadplegen via http://www.geopunt.be/kaart 
> kaarten en plaatsen > natuur en milieu >  water > watertoets - overstromingsgevoelige gebieden 2014 . 

  ja  nee 

 14 Biologische waarderingskaart (zie kaart 8 in bijlage): 
- de biologische waarderingskaart voor het terrein in kwestie, met weergave van de kaartlabels. U kunt de biologische 

waarderingskaart raadplegen  op http://geopunt.be: klik bij Kaarten en plaatsen achtereenvolgens op Natuur en 
Milieu > Natuur. Vink de volgende lagen aan: 
- Biologische waarderingskaart 2 - fauna 
- Biologische waarderingskaart - versie 2 
- Kaartlabels Biologische waarderingskaart – karteringseenheden. 

 
Habitatkaart (zie kaart 9 in bijlage) 
De habitatkaart wordt besproken aan de hand van 2 clusters (natuurtypes). Deze clusters worden ook verder in het 
rapport gehanteerd. 
 

1. (Kalk-)graslanden met zomen en struwelen 
 

 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen (subtypes Dwerghaververbond en 
Buntgraslandverbond) 

 
 4030 Droge Europese Heide 

 
 6110 Grasland op rotsbodem 

 
 6210 Kalkgrasland/Droge half-natuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende bodems 

 
 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (subtypes droge heischrale en soortenrijke 

struisgraslanden 
 

 6410 Basenarme Molinion-graslanden ofte Blauwgrasland van het veldrustype.  
 

 6510 Laaggelegen schraal hooiland, subtypes glanshavergrasland en kalkrijk kamgrasland 
 

2. Cluster van bossen met open plekken 
 

 9190/9120 Oude zuurminnende eikenbosen op zandvlakten en Atlantische zuurminnende beukenbossen  
 

 9160 Eiken-haagbeukbossen van het type Carpinion-betulae 

http://www.geopunt.be/kaart%20%3e%20kaarten%20en%20plaatsen%20%3e%20natuur%20en%20milieu%20%3e%20%20water%20%3e%20watertoets%20-%20overstromingsgevoelige%20gebieden%202014
http://www.geopunt.be/kaart%20%3e%20kaarten%20en%20plaatsen%20%3e%20natuur%20en%20milieu%20%3e%20%20water%20%3e%20watertoets%20-%20overstromingsgevoelige%20gebieden%202014
http://geopunt.be/
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 91E0 Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior 

 
Bodemkaart (zie kaart 10 in bijlage) 
Het projectgebied maakt de verbinding van Haspengouw met de Kempen, hetgeen impliceert dat het bodemtype 
varieert. Door het ingraven van het Albertkanaal in het omliggende landschap ontstaat bovendien de unieke situatie 
waarbij op een dwarssectie binnen het talud verschillende geologische lagen aan het oppervlak kunnen komen. 
 
De dagzomende lagen bestaan uit Krijt (Maastrichtiaan), Tertiaire zanden, Grinden (Elster-ijstijd) en Eolische afzettingen 
(leem, zand-leem, zand). Deze lagen verschillen op fysisch-chemisch vlak sterk van elkaar, dat belangrijke implicaties 
heeft naar natuurontwikkeling toe. 
 
Het projectgebied heeft grotendeels een noord-zuid oriëntatie, waardoor verschillende typen van eolische afzettingen 
zijn terug te vinden. In het uiterste noorden is plaatselijk nog net sprake van de zogenaamde dekzanden (onder meer de 
omgeving van Stalken-Gellik), terwijl in zuidelijke richting zandleem en leem werden afgezet. Langs het Albertkanaal 
worden deze lemige afzettingen vandaag de dag onder meer op rechteroever ontgonnen vanaf Briegden dok tot de 
omgeving van Maastricht. Hoe zuidelijker, hoe hoger het leemgehalte. Grinden, rivierafzettingen van de Maas, worden 
op verscheidene plaatsen vastgesteld. 
 
In het zuiden van het projectgebied van Kanne tot juist ten noorden van de brug van Vroenhoven, worden krijtlagen 
aangesneden. Hier betreft het overwegend tufkrijt van Maastrichtiaanafzettingen, een zeer zanderig krijt dat makkelijk 
uit elkaar te wrijven is. Daarnaast treft men in Kanne ook mergelig krijt van het Campagniaan in de ondergrond aan, een 
kleihoudend kalkgesteente dat niet korrelig maar compact is.  
 
Zo goed als bijna alle taluds langs het Albertkanaal binnen het projectgebied vallen volgens het instrument van de 
watertoets onder de categorieën van erosiegevoelig gebied en hellingen van meer dan 10%. Ten zuiden van de brug van 
Veldwezelt is geen sprake meer van taluds met een infiltratiegevoelige bodem, waar hemelwater relatief gemakkelijk 
naar de ondergrond kan infiltreren. 
 

 15 Vermeld hieronder andere relevante informatiebronnen die u hebt geraadpleegd. 
Andere informatiebronnen zijn bijvoorbeeld natuurdoelenlaag, actueel leefgebied soorten, soortenbeschermings-
programma’s enzovoort. 

 - Natuurdoelenlaag 
- Geoportaal onroerend erfgoed 
- Lijst beschermde soorten 
- Informatie van gebiedskenners 
- Soortenbeschermingsprogramma 
- Waarnemingen.be 

 
 

 Hoofdstuk 2: Bespreking van de drie functies van het terrein 
 

 De ecologische functie van het terrein 
 16 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. 
 

De huidige en toekomstige natuurwaarden worden besproken op beheerplanniveau. Op visiegebiedniveau worden de 
natuurwaarden besproken aan de hand van een opdeling in 2 clusters (zie verder). Per cluster worden de 
natuurwaarden omschreven aan de hand van Europese habitats, regionaal belangrijke biotopen en/of leefgebieden van 
soorten. Zie ook § 14 onder “habitatkaart”. 

 
Overzicht natuurdoelen op soortniveau 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de beleidsmatig vastgelegde natuurdoelen voor het beheerplangebied. 
Er wordt ook een opsomming van kensoorten en habitattypische soorten gegeven. Deze soorten komen momenteel 
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voor of zijn ooit waargenomen in het gebied en geven de potenties van elk habitattype specifiek weer. 
 

HT/soorten Ken- en habitattypische soorten IHD-Doel 
2330 Buntgras, dwergviltkruid, vroege haver, zilverhaver, boompieper, roodborsttapuit, 

levendbarende hagedis, gladde slang, knopsprietje, heidesabelsprinkhaan 
1ha 

3150 Gele plomp, witte waterlelie, kikkerbeet, stomp fonteinkruid, drijvend fonteinkruid 0,5ha 
4030 Struikheide, stekelbrem, tandjesgras, tormentil, levendbarende hagedis, gladde slang, 

bont dikkopje, groentje, knopsprietje, heidesabelsprinkhaan, blauwvleugelsprinkhaan, 
roodborsttapuit, graspieper, boompieper, grauwe klauwier 

1ha 

6210 Kleine pimpernel, bijenorchis, hondskruid, bruinrode wespenorchis, kalkwalstro, 
wondklaver, grote centaurie, donkere wasplaat, stinkende wasplaat… dwergblauwtje, 
bruine dikkop, groentje, kalkdoorntje, zoemertje, heidesabelsprinkhaan, gladde slang, 
hazelworm, levendbarende hagedis, grauwe klauwier, roodborsttapuit, graspieper, 
geelgors, braamsluiper, grasmus 

4+2ha 

6230 Sterzege, pilzegge, gevlekte orchis, tandjesgras, blauwe zegge, blauwe knoop, tormentil, 
stijve ogentroost, geelhartje, groentje, bont dikkopje, bruin dikkopje, boswitje, 
levendbarende hagedis, gladde slang, grauwe klauwier, roodborsttapuit 

0ha 

6410 Blauwe knoop, gevlekte orchis, bosorchis, ruw walstro, stijf havikskruid, in gradiënt liggen 
afvoerbuizen met tufbronontwikkeling EU_7220 

2ha 

6510 Kleine bevernel, kattendoorn, veldlathyrus, rapunzelklokje, grote bevernel, grote ratelaar, 
graslathyrus, kraailook, goudhaver, gulden sleutelbloem, groot streepzaad, beemdkroon, 
ridderwasplaat, weidewasplaat, grauwe klauwier, veldparelmoer, groentje, dambordje, 
geelsprietdikkopje, klaverblauwtje, boswitje, bruin blauwtje, bruin dikkopje 

58ha 

9190-9120 Middelste bonte specht, wespendief, wielewaal, kleine ijsvogelvlinder, hazelworm, rosse 
vleermuis, bechsteins vleermuis, brandts vleermuis en overige vleermuizen 

1ha 

9160 Eikelmuis, sleedoornpage, kardinaalsmuts, boskorststeel, … 3ha 
 
In onderstaande tabel worden de overige doelen weergegeven, die niet zijn aangemeld voor dit deelgebied, maar wel 
aanwezig zijn en dus minimaal behouden dienen te blijven. 

 
HT/soorten Ken- en habitattypische soorten Doel 
6110 Tengere veldmuur, kleine steentijm, zacht vetkruid 0ha 
Rbbkam Kamgras, reukgras, overige kruiden, 

onderdeel leefgebied grauwe klauwier 
Huidige locaties behouden 

Rbbha Struisgrassoorten met diffuus kensoorten uit EU-6230, 
Onderdeel leefgebied grauwe klauwier 

Huidige locaties behouden 

wespendief focus op boshabitats, maar ook overgangen naar voldoende gevarieerd 
landschap in omgeving 

Huidige populatie 
behouden  

 
Soortenbeschermingsplannen (SBP) 
 
Voor enkele soorten, die voorkomen in het projectgebied werd of wordt een soortenbeschermingsprogramma 
uitgewerkt.  Dit is het geval voor gladde slang (goedgekeurd) en op korte termijn komen daar grauwe klauwier, bruine 
eikenpage, beekprik, poelkikker, rugstreeppad en vleermuizen bij (2018-2019). 

 
 k l   d  k   h  b d d f d   b h  k   

                  
        

 
 

17 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 met zomen en 
struweel die een significante bijdrage leveren aan het behoud en herstel van hoger beschreven natuurwaarden. Verder 
hebben de bermen van het Albertkanaal een belangrijke corridorfunctie voor tal van plant- en diersoorten. 
Zwaktes: De noord-zuid corridor van het Albertkanaal kent ten noorden van Kanne een knelpunt (buiten SBZ).  De 
immense soortenrijkdom van het reservaat van de Tiendenberg (Kanne) ligt geïsoleerd van het projectgebied langsheen 
het kanaal bij Vroenhoven.  Hiervoor zorgt de nauwe kloof doorheen de mergel waarin het kanaal ligt. De zone op de 
linkeroever is grotendeels verbost en ook de kalkwand komt meer en meer in de schaduw te liggen.  Een mogelijke 
oplossing kan bestaan in het omvormen van de houtopslag op de rand van het plateau in een bloemrijke mantel-
zoomsituatie. Deze gronden zijn in private eigendom. Realisatie afhankelijk van de goodwill van de eigenaar.  
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Ecologische corridorfunctie ter hoogte van de ‘nauwe’ insnijding doorheen de mergel ten noorden van Kanne. Kan een mantel-
zoombeheer van de houtopslag bovenaan de helling dit euvel voor een deel oplossen? (rood omlijnde strook)  
 
Opportuniteiten:  mogelijkheid tot het verhogen van de ecologische waarde van het gebied door aangepast, grasland- 
mantel/zoom en bosbeheer met kansen voor bijkomende bedreigde fauna zoals kritische dagvlinders (klaverblauwtje, 
bruin dikkopje, groentje, veldparelmoer…) 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. 
Verder kunnen het herstel van corridors bijdragen tot het uitbreiden van het leefgebied van soorten in de onmiddellijke 
omgeving. 
Bedreigingen: zie “zwaktes” 
 

 18 Geef kort een omschrijving van de potenties van het terrein voor de ecologische functie. 

 In het beheerplangebied  en op de omliggende terreinen (visiegebied) zijn er potenties voor : 
• Versterken corridorfunctie voor vleermuizen, talrijke dagvlindersoorten maar ook voor andere soorten (gladde 

slang, rugstreeppad,…) 
• Herstel en/of uitbreiding van kalkgrasland (6230), grasland op rotsbodem (6110), al dan niet kalkrijke 

mesofiele of heischrale graslanden (6510 en 6230) en rbb’s (rbbkam en rbbha). Zeer lokaal ook blauwgrasland 
(6410) en fragmenten van heide en landduinen (4030 resp. 2330). 

• Beperkt bosdoel met open plekken van droge zandmilieus (Zangerheide/Bonijterbos/Munsterbos, 9120), 
eikenhaagbeukenbos (9160) en mantel/zoomvegetaties. 

• Beperkt herstel van natte valleinatuur met vijvers, verlandingsveen en graslanden (3150 en 7140) 
• Herstel leefgebied van grauwe klauwier en vleermuizen met aansluitend gladde slang en rugstreeppad, 

vleermuizen (= meeliftende soorten bij ontwikkeling en beheer van habitats). 
•  

 19 Omschrijf kort de visie van de beheerders over de ecologische functie. 

  
• Implementatie IHD , 
• 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 
• Recreatief medegebruik afstemmen op de ecologische functie 
• Behoud en uitbreiding Historisch Permanent Grasland 

 
 

 De economische functie van het terrein 
 20 Kruis aan welk economisch gebruik er momenteel op het terrein voorkomt (huidige toestand). 

  productie van kwaliteitshout en brandhout 

  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 
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  Landbouwgebruik 

  productie van energiegewassen 

  productie van voedsel 

  Jacht 

  Visvangst 

 ander gebruik, namelijk: imkerij 
 
Bosbeheer 
Het huidige bosbeheer op de taluds betekent een zo goed als volledig nulbeheer, uitgezonderd kappingen in functie van de 
veiligheid (op het jaagpad) en een efficiënte afvoer van overtollig water door de goten op de taluds. Van echte bosexploitatie 
in functie van de productie van kwaliteitshout is nooit sprake gezien de te jonge leeftijd. 
 
Jacht 
Wildbeheerseenheden Kempen-Haspengouw en Suetendael zijn binnen het projectgebied actief. Aansluitend op de 
nachtweide aan de brug van Gellik zijn op linkeroever enkele jachtkansels opgesteld.  
 
Imkers 
Imkers hebben op meerdere plaatsen bijenkorven staan op de taluds (vb  tegen de nachtweide op de Muizenberg in Kanne, 
bij Eigenbilzen; bij paaiplaats Zangersheide en op de Kip van Vroenhoven). Deze staan vooral opgesteld in de nabijheid van 
acacia omwille van de specifieke honingkwaliteit. 
 
Toerisme en recreatie 
Zowel de natuur, het landschap als tal van cultuurhistorische initiatieven trekken veel recreanten en (dag)toeristen aan uit 
zowel Vlaanderen, Wallonië als Nederland en verder. De lokale economie zoals drank- en eetgelegenheden pikken hun 
graantje mee. 
 
Transport en mobiliteit 
 
Het kanaal vormt de ruggengraat doorheen het volledige projectgebied. Samen met de taluds langs beide zijden vormt de 
waterweg een blauwgroene corridor door het landschap. Zowel voor economische transportdoeleinden, de recreant als voor 
fauna is het een belangrijke en druk gebruikte ‘snelweg’. Binnenscheepvaart, fietsers, wandelaars… geraken zonder enig 
probleem tot aan hun bestemming.  
 
Naast transport via de waterweg is er ook het transport over de weg via de bruggen over het kanaal. De spoorwegbrug in 
Gellik kent momenteel geen gebruik. In twee (relatief) recent gebouwde bruggen van Kanne en Vroenhoven zijn 
faunapassages geïntegreerd. Een dassenpijp is onderaan voorzien in de brug van Vroenhoven. 
 

 21 Geef een beknopte opsomming van de bekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de 
economische functie. 

 Sterktes en zwaktes (SW): 
• Horeca aanwezig in het plangebied 
• Lokaal recreatiedruk op taluds 

Kansen en bedreigingen (OT) 
• Mogelijkheid tot vermarkten van beheerresten (brandhoutverkoop, biomassaproductie) 

 22 Wat zijn de bekende potenties van het terrein ten aanzien van de invulling van de economische functie? 

 • Vermarkting van beheerresten: brandhout en biomassa 

 23 Omschrijf kort de visie van de beheerders over de economische functie. 

 Bosbeheer 
 
Productiedoelen worden niet vooropgesteld voor de verboste delen van de taluds. Omwille van de veiligheid zal dan 
ook hakhoutbeheer voornamelijk toegepast worden.  



Natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 − deel 1: Verkenning - pagina 15 van 29 

Op diverse wijzen werkt hakhoutbeheer op de taluds kostenbesparend. Doordat het hakhout niet meer tot beneden 
aan de rand van het jaagpad zal voorkomen, dreigen ook geen bomen en struiken meer over het jaagpad heen te 
groeien, wat de veiligheid ten goede komt en extra beheerkosten uitspaart. Door deze beheervorm ook toe te passen 
naast alle waterafvoergoten op de taluds wordt een vlotte afvoer van het overtollige water zonder enige hinder 
verzekerd, win-win op zowel ecologisch als economisch vlak. 
Als het vrijgekomen hakhout niet ingezet kan worden als kwaliteitshout voor industriële verwerking, zijn er zeker 
andere alternatieven. De kosten van het hakhoutbeheer moeten wel minstens in verhouding staan tot de inkomsten, 
hierover meer onder het punt biomassa. 
 
Jacht 
 
Zoals eerder vernoemd zijn de wildbeheerseenheden Kempen-Haspengouw en Suetendael binnen het projectgebied 
actief. Het jachtrecht dient en blijft op een duurzame en ecologische wijze te worden uitgeoefend, waarbij een 
wildpopulatie(s) in overeenstemming met de draagkracht van het gebied wordt nagestreefd. Gezien de smalle taluds en 
vele passanten moet zeker de nodige waakzaamheid gegarandeerd zijn en blijven naar veiligheid toe. 
 
Imkers 
 
Imkers hebben bijenkorven staan op de bovenzijde van het talud tegen de nachtweide op de Muizenberg in Kanne, bij 
Eigenbilzen en bij de Kip van Vroenhoven. Deze staan vooral opgesteld in de nabijheid van acacia omwille van het type 
honing. Aangezien deze exoot verwijderd zal worden, zal deze nectarbron grotendeels verdwijnen..    
 
Toerisme en recreatie 
 
De beheerwerken zorgen voor een kwaliteitsverbetering en uitbreiding van geschikt leefgebied en brengen een 
robuuste natuurcorridor tot stand. Het landschap verkrijgt hierdoor een meer open en  gevarieerdere indruk. De 
groene opgaande muur langs het jaagpad en kanaal maakt plaats voor bloemrijke graslanden (verhoogd bloei-aspect), 
die overgaan in struweel en hakhoutbos met op diverse plaatsen doorsteken naar hogerop gelegen weilanden. Deze 
wijziging van landschapsbeeld of mozaïek samen met de charmante grazende schapenkuddes – onder andere in de 
aangelegde nachtweides – is aantrekkelijker voor de recreant en passant en draagt bij aan het ‘fiets- en wandelparadijs 
Limburg’, wat bijgevolg een boost voor de recreatie op zich en de lokale economie zal betekenen (horeca, ijssalons, 
recreatieve activiteiten als Railbike, expositie in Brug van Vroenhoven, Neanderthalersite…). 
 
Transport en mobiliteit 
 
Om het Albertkanaal – met 40 miljoen ton de belangrijkste binnenvaartweg in Vlaanderen – over zijn volle lengte 
bevaarbaar te maken voor vierlaagscontainervaart wordt de doorvaarthoogte van 62 bruggen op minimum 9,10 meter 
gebracht. De helft heeft al de vereiste hoogte boven het normale kanaalpeil. De bruggen in Eigenbilzen en Zutendaal 
worden tijdens de komende jaren volledig vervangen. Al van bij het ontwerp moet op gebied van natuurtechnische 
milieubouw (NTMB) de focus liggen op het oplossen van faunamigratieknelpunten, waarvoor de bestaande integratie 
van een dassenpijp in de brug van Vroenhoven als voorbeeld kan dienen. Een belangrijke opportuniteit ligt in de 
noordelijke zone van het projectgebied, waar aangetakt kan worden op de lange natuurverbinding met open heide en 
grasland onder de Elia-hoogspanningsleiding, die vanuit Zutendaal 40 kilometer noordwaarts in Maaseik uitkomt. Dit 
illustreert mooi hoe natuur meelift op een economische functie als energiebevoorrading. 
 
Bij de plaatsing van de nieuwe brug in Vroenhoven werden op grote delen van de taluds matten (met een 
graszaadmengsel) geplaatst om enerzijds erosie te weren en anderzijds opslag van bomen en struiken tegen te gaan. Op 
de onderste zone van de taluds onder de brug (hier bijna puur kalksteen) werden geen matten voorzien, zodat een 
geschikte uitgangssituatie ontstaat voor de vestiging van kalkminnende soorten. In deze optiek dient bij het vervangen 
van elke brug rekening gehouden te worden met de potentiële en gewenste habitats die gesteld worden in de IHD. 
 
Voor de ophoging en vervanging van de brug in Eigenbilzen en Zutendaal dient rekening gehouden te worden met de 
inrichting van aansluitende werfzones. De brugwerkzaamheden gaan gepaard met een verbreding van het kanaal in de 
zone onder de brug, waarvoor de uitgegraven grond een bestemming zal nodig hebben. Net zoals voor de verbreding 
van het Albertkanaal in Gellik zal wellicht het oog vallen op ‘De Branderij’ als optionele afzetlocatie, waar het zuidelijk 
deel van dit gebied eerder werd opgehoogd met overwegend zware lemen kleigronden. Ook in het GRUP Munsterbos is 
er sprake van dat voor de toekomstige aanleg en aanpassing van de fietspaden en aanrijhellingen, kaderend in het 
project van het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal van DVW, de nodige ruimte wordt voorzien. Naar 
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aanleiding van deze nieuwe verbreding is het gewenst de nieuwe oevers natuurvriendelijk in te richten. 
 
Biomassa 
 
Biomassa, die bij het gewenste beheer vrijkomt, biedt kansen. Beheervormen als hakhout- en maaibeheer brengen 
kosten maar ook opbrengsten met zich mee. Zo kan hakhoutbeheer voorzien in de verwerking van de vrijgekomen 
houtige biomassa tot chips als bijvoorbeeld belangrijke grondstof voor energiecentrales.  
 
Ecosysteemdiensten 
Een aantal ecosysteemdiensten zijn al in de voorgaande functies aangehaald, maar worden hier bondig nog eens 
vermeld: 

 waterbergend vermogen van vegetatie tegen erosie op de taluds en wateroverlast; 
 aantrekkelijker mozaïeklandschap met verhoogd bloei-aspect en grazende schaapskuddes ter bevordering van 

natuurbeleving en recreatie in functie van ontspanning, ontstressen, een goede gezondheid in het algemeen. 
Door verhoging van natuurwaarden wordt het gebied aantrekkelijker voor recreanten, hetgeen positief 
doorwerkt in de (omzet van) horeca en recreatiegebonden ondernemingen. 

 biomassa als opbrengst afkomstig uit hakhout- en maaibeheer (bijvoorbeeld als grondstof voor 
energiecentrales). 

 
 De sociale functie van het terrein 

 24 Kruis aan hoe de sociale functie momenteel op het terrein wordt ingevuld (huidige toestand). 

  Het terrein is niet toegankelijk voor het publiek. 

  Het terrein is toegankelijk onder begeleiding en na toestemming van de beheerder. 

  Er is een principiële toegankelijkheid: het terrein is toegankelijk voor voetgangers op de openbare en private wegen. 

  Er is een regeling van de toegankelijkheid via een toegankelijkheidsregeling, die goedgekeurd is op: 

  
dag 

    
maand 

    
jaar 

         

   Er worden (jaarlijks) evenementen op het terrein georganiseerd, namelijk: 

       

  Er wordt voor natuurbeleving en -educatie gezorgd, namelijk: 

 wandelfolders, infoborden, organisatie van wandelingen door Natuurpunt 

  Er wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd of gepland, namelijk: 

       

  Er zijn bijzondere cultuurhistorische waarden aanwezig, namelijk: 

 bunkerlinie op linkeroever met restanten langs jaagpad als langs dijkkruin, Neanderthalersite te Veldwezelt, 
Mergelgrotten, … 

  De sociale functie op het terrein wordt op een andere manier ingevuld, namelijk: 

  

 25 Geef een beknopte opsomming van de bekende sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen voor de sociale 
functie. 

 Sterktes en zwaktes (SW): 
 Alle recreatieve infra is gerealiseerd (wandel- en fietspaden op de taluds) 
 Horeca aanwezig 
 Aanwezigheid van zit-,rust- en picknickgelegenheid 
 Enkele cultuurhistorische waarden 

Kansen en bedreigingen (OT) 
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 Betreding taluds vanaf de wandel-/fietspaden 
 Ontstaan van vergezichten door creëren van open plekken 

 26 Wat zijn de bekende potenties van het terrein voor de invulling van de sociale functie? 

  Optimaal gebruik vermeld in visie beheerder (zie verder) 
 Natuur, bewust of onbewust, rechtstreeks of onrechtstreeks, laten mee liften op zoek naar een breder 

doelpubliek door de sterke interactie ervan met het cultuurhistorische landschap vanuit een sociale of 
educatieve invalshoek. 

 27 Omschrijf kort de visie van de beheerders over de sociale functie. 

  De beheerder streeft naar een toegankelijkheid die het behoud/de realisatie van natuurwaarden niet in het 
gedrang brengt. Zoneringsplan wordt opgesteld met instelling van rustzones. Dergelijke rustzones zijn nodig 
voor de leefgebieden van de grauwe klauwier, voor een complex van open droge zandgronden en zomen ter 
hoogte van de Branderij en voor het foerageergebied van de woudaap of andere water- en moerasvogels.   

 Binnen het projectgebied is geen nood aan bijkomende recreatieve initiatieven. 
 bestendigen zachte recreatieve voorzieningen (wandelpaden) aansluitend op andere recreatieve assen in 

zoverre verzoenbaar met geformuleerde natuurbehoudsdoelstellingen 
 Opstellen toegankelijkheidsregeling voor de taluds waarbij het plangebied uitsluitend toegankelijk is op de 

bestaande wegen. 
 Natuureducatie 

 
 Hoofdstuk 3: Globaal kader 

 
 Afbakening van het gebied 

 28 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. Voeg bij dit formulier een kaart met de afbakening van het ruimere gebied waarvoor het globale kader wordt 

opgesteld (zie kaart 1)   
  Nee.  

 

 Invulling van de drie functies 
 29 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. 
 Ecologisch 

Op gebiedsniveau worden de natuurwaarden besproken aan de hand van een opdeling in 2 clusters. Per cluster worden de 
natuurwaarden omschreven aan de hand van Europese habitats, regionaal belangrijke biotopen en/of leefgebieden van 
soorten. Zie ook § 14 onder “habitatkaart”. 
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Figuur: (Kalk-)graslanden met struweel of hakhout en zomen (1) vormen de voornaamste landschappelijke eenheid langsheen het 
Albertkanaal tussen Kanne en Genk-Zuid, daarnaast ligt er een beperkt bosdoel met open plekken van droge zandmilieus ter hoogte van 
Zangersheide/Bonijterbos/Munsterbos en op de zuidelijke kanaalbermen (2)  
 

1) (Kalk-)graslanden met zomen en struwelen 
Dit natuurtype komt voor langsheen  het volledige traject van het Albertkanaal vanaf Kanne tot van Zutendaal.  Voor 
wat betreft het grazige gedeelte bestaat dit natuurtype uit verschillende graslandhabitats en zoomvegetaties.  
Afhankelijk van bodemtype variëren de graslandtypes van uitgesproken kalkrijk in het zuidoosten van het 
projectgebied naar (eerder) zuur in het noordoosten. Dit omvat volgende habitattypes: kalkgrasland (EU-6230), 
grasland op rotsbodem (EU-6110), al dan niet kalkrijke mesofiele of heischrale graslanden (EU-6510 en EU-6230). 
Lokaal liggen er nog ander open habitats ingebed in deze zonering, meer bepaald blauwgrasland (EU-6410) ter 
hoogte van een vochtige taludflank met uittredende kwel (Eigenbilzen) en fragmenten van heide en 
landduinvegetaties (EU-4030, EU-2330).  

 
De graslandtypes langsheen de taluds van het Albertkanaal variëren in breedte. Vaak zijn ze smal en langgerekt en 
slechts op een 3tal locaties zijn ze breder en voldoen ze aan de leefgebiedseisen voor grauwe klauwier.  

 
De graslandhabitats met struweel en-of zoomvegetaties sluiten doorgaans onmiddellijk aan bij het jaagpad langsheen 
het kanaal. Verderop van het kanaal zijn ze doorgaans omgeven met lijnvormige hakhoutstroken of kleinere bosjes. 
Deze houtsingels of bosjes hebben een voorname functie in het corridordoel voor het Albertkanaal.  Van deze 
lijnvormige structuren profiteren grotere zoogdieren of vleermuizen tijdens de migratie of bij het foerageren. De 
vleermuizen die gekend zijn binnen het projectgebied zijn:  rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis, 
Bechsteins vleermuis, Brandt’s vleermuis, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Of het 
kanaal ook gebruikt wordt voor migratie van meervleermuis is niet gekend. Waar geen hakhout voorkomt, kunnen 
verspreide doornstruwelen (rbb_sp of spr) ook centraal of onderaan het talud  voor de nodige verbindingswaarde 
zorgen. 

 
De struwelen en zomen rond de hakhoutsingels bestaan bij voorkeur uit doornige, gevarieerde struwelen van rozen, 
bramen, meidoorn en sleedoorn.  Deze laatste soort geeft een extra meerwaarde als voedselplant voor zeldzame 
dagvlinders als sleedoornpage, pruimenpage of groot geaderd witje. Verder vormen de windluwe randen van de 
mantel-zoomvegetaties leefgebied voor kritische dagvlinders als bruine eikenpage, boswitje, koevinkje, Spaanse vlag, 
boskrekel. Zomertortel, spotvogel, grasmus, braamsluiper, grauwe klauwier, roodborsttapuit.  

 
Soortenrijke zoomvegetaties met gevlekte dovenetel, bosandoorn, bosrank, grote muur, kruisbladwalstro, ruig 
klokje, welriekende agrimonie, look-zonder-look, heggerank en heggewikke worden gerekend tot EU-6430_bz ofte 
het habitat van voedselrijke zoomvormende ruigten, subtype nitrofiele boszomen.  

 
2) Cluster van bossen met open plekken 
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Binnen het projectgebied zijn er slechts in beperkte mate IHD-doelen voor bossen gesteld.  Dit heeft een historische 
argumentatie. Het merendeel van het projectgebied zijn ‘nieuwe’ bodems, die ontstaan zijn door het uitdiepen van 
het kanaal.  Hier vindt men geen oude bosplanten als vertrekpunt voor het ontwikkelen van soortenrijk boshabitat.  
Uitzondering op dit gegeven zijn volgende locaties met actueel of potentieel boshabitat:  1. De Muizenberg bij Kanne 
kent goed ontwikkeld haagbeukenbos EU-9160 (DG3 van SBZ-Caestert), 2. het Bonijterbos (DG 2 van SBZ-KeHa) en 
het aansluitende bos van Zangerheide kent elzenbroekbos en 9190/9120 en 3. aan de linkeroever van het kanaal bij 
de brug van Zutendaal liggen boshabitatpotenties (9190/9120) ter hoogte van de Branderij-Munsterbos (veel 
naaldhoutaanplant, bosomvorming wenselijk).  
 
De bossen hebben – vaak ondanks hun geringe oppervlakte – een voorname waarde als tussenliggend 
foerageerterrein voor bijvoorbeeld migrerende vleermuizen of grote zoogdieren. Daarnaast vormen de bossen 
permanent leefgebied voor soorten als de middelste bonte specht, wespendief, kleine ijsvogelvlinder, hazelworm, 
rosse vleermuis, bechsteins vleermuis, brandts vleermuis, iepenpage. In het zuidelijk deel van het beheerplangebied 
bevatten een groot deel van de bossen een groot aandeel acacia. Deze exoot is moeilijk te bestrijden zonder 
bestrijdingsmiddelen maar kan wel reeds op relatief jonge leeftijd geschikt zijn als broedlocatie voor vleermuizen. In 
deze zones wordt er dan ook gekozen om ondanks de beperkte potentie om op korte termijn te evolueren naar een 
boshabitat ze toch grotendeels te behouden gezien enerzijds hun waarde voor hoger genoemde soorten en 
anderzijds de moeilijkheid om ze om te vormen tot de cluster (kalk-)grasland en soortenrijke struwelen. 

 
Ter hoogte van de Muizenberg zijn geschikte mantel-zoomsituaties voor oa sleedoornpage/pruimenpage en/of 
slaapmuizen nodig;  ter hoogte van het Bonijterbos moeten de relicten van landduinvegetaties en heischraal grasland 
(ruige anjer, sterzegge, blauwe zegge, …) en de relicten van kleine zeggevegetatie (EU-7140) rijpingskansen krijgen in 
het verhaal van open plekken of brede bosdreven en ter hoogte van de bossen ten oosten van de Branderij en aan de 
noordoostkant van het Munsterbos moeten de heischrale vegetaties langsheen de boswegen kunnen uitgroeien tot 
habitatwaardig graslandhabitat. 

 
Sociaal 
Hiervoor wordt deels verwezen naar § over de sociale functie van het terrein binnen de perimeter van het 
natuurbeheerplan. Het plangebied wordt meer en meer gerecreëerd. Er zijn enkele recreatieve routes aanwezig. 
Daarnaast wordt het gebied ook gebruikt door vissers en jagers. Bijkomende wandel- en fietsroutes zijn niet opportuun, 
verbeteringen daarentegen zullen worden aangelegd. Dit wordt verder in het beheerplan afgewogen. 
 
Economisch 
Ook hiervoor wordt grotendeels verwezen naar § van de economische functie. Hierbij dient verder opgemerkt te worden 
dat ter hoogte van de linkeroever van het kanaal bij de brug van Zutendaal boshabitatpotenties (9190/9120) liggen ter 
hoogte van de Branderij-Munsterbos (veel naaldhoutaanplant) waarbij bosomvorming wenselijk is en waarbij dus een vrij 
groot volume naaldhout kan vermarkt worden.  
 

 

 Ambitieniveau voor de realisatie van de beheerdoelstellingen van de ecologische functie 
 30 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. 

  type 3: het bereiken van de hoogste natuurkwaliteit, waarbij over de volledige oppervlakte van het terrein het 
realiseren van ten minste één natuurstreefbeeld tot doel wordt gesteld. Vraagt u een afwijking aan voor het 
bereiken van de hoogste natuurkwaliteit (type 3), tot maximaal 10% van de oppervlakte van het terrein? 

  ja. Motiveer hieronder waarom u die afwijking aanvraagt. 

  

http://www.natuurenbos.be/
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  nee 

  type 4: erkenning als natuurreservaat, boven op de voorwaarden voor type 3.  
De erkenning als natuurreservaat vestigt een erfdienstbaarheid tot algemeen nut op het terrein, meer bepaald een 
publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van duurzaam gebruik en langdurig beheer van het terrein als natuurreservaat. 
Voeg bij dit formulier een motivatienota waarin u aantoont dat voldaan is aan het toetsingskader voor de Vlaamse 
natuurreservaten, vermeld in bijlage 2 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de natuurbeheerplannen 
en de erkenning van natuurreservaten en aan de voorwaarden, vermeld in artikel 16ter decies, §2, van het 
Natuurdecreet van 21 oktober 1997. Vraagt u een afwijking aan voor het bereiken van de hoogste natuurkwaliteit 
(type 3), tot maximaal 10% van de oppervlakte van het terrein? 

  Ja. Motiveer hieronder waarom u die afwijking aanvraagt. 

       

  Nee 

 

 Gewenste natuurstreefbeelden en/of doelen voor soorten 
 31 Geef een inschatting van het gedeelte van het terrein waarvoor er natuurstreefbeelden of leefgebieden van soorten tot 

doel gesteld worden, rekening houdend met de relevante beleidsplannen. 
Houd er rekening mee dat de nu al aanwezige natuurwaarden minstens behouden moeten blijven. 

 95 %  

 32 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 (zie 
kaart 11) 

  Vegetaties, namelijk: 

 graslanden (6110, 6230, 6410 en 6510), ruigten en pioniersvegetaties, kalktufbronnen (7220), vallei- en 
moerasbossen (91E0), heide en landduinen (2330 en 4030), eiken- en beukenbossen (beperkt, 9120 en 9160) 

  regionaal belangrijk biotopen, namelijk: 

 kamgrasgrasland (rrbkam), bremstruwelen (rbbsg) en doornstruwelen (rbbsp) 

  andere vegetaties (alleen voor type 2), namelijk: 

  

  leefgebieden van bepaalde soorten, namelijk: 

 Leefgebied voor a) dieren van structuurrijke graslanden in kleinschalig landschap, b) vlinders en sprinkhanen van 
schraal grasland, c) vlinders en sprinkhanen van structuurrijke heide en d) dieren van lichtrijke bossen en 
mozaïeklandschappen. 

  procesgestuurde natuur. Kruis hieronder het type aan en specificeer uit welke vegetaties of leefgebied van soorten 
de procesgestuurde natuur bestaat op de stippellijn daaronder. 

  mozaïeklandschap   onbeheerde climaxvegetatie  

       

 

 Beschermingsstatuut overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 
 33 Worden er doelstellingen vooropgesteld in het kader van het beschermingsstatuut overeenkomstig het 

Onroerenderfgoeddecreet? 
  ja, namelijk: De visie m.b.t. landschap en archeologie houdt rekening met de archeologische en landschappelijke 

waarden. Verdere inrichting zal dan ook afgewogen worden in het beheerplan, rekening houdend 
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met deze waarden. Deze worden hieronder kort samengevat: 
Middenpaleolitische site Veldwezelt met de oudste sporen van menselijke bewoning in Vlaanderen. 
Hier is grondbewerking volledig uitgesloten. 
Beschermd cultuurhistorisch landschap “Westelijke valleiflank van de Jeker: behoud van de steile 
bloemrijke Jekerhellingen met hun hoge esthetische belevingswaarde d.m.v. aangepast 
graslandbeheer 
Vastgesteld landschapsatlasrelict Munsterbos etc: behoud van het cultuurhistorisch boslandschap 
Vastgesteld landschapsatlasrelict Kanne met plateau van Caestert etc: doelstellingen zoals voorzien 
zijn voor het cultuurhistorisch landschap (overlappend). 

  nee 

 

 Hoofdstuk 4: Werkplan voor de inventarisatie 
 34 Kruis hieronder aan of het terrein al ingedeeld is in beheereenheden. 

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

  nee. De beheerindeling zal worden opgemaakt na de goedkeuring van deel 1: Verkenning. 

 35 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 

  uitvoeren van een bijkomende specifieke inventarisatie. Kruis hieronder aan om welke inventarisatie(s) het gaat, en 
specificeer de methode en het doel op de stippellijn eronder. 

  bijkomende vegetatieopname, namelijk: 

       

  bijkomende soortenopname, namelijk: 

  

  bijkomende opnames voor inventarisatie van cultuurhistorische elementen, namelijk: 

       

  andere manier, namelijk: 

 invullen LSVI-fiche per habitatvlek 

 

 Hoofdstuk 5: Bekendmaking van de consultatie 
 36 Kruis aan hoe de consultatie over het ontwerp van natuurbeheerplan zal worden aangekondigd. 

  in minstens één regionale krant 

  via de gemeentelijke informatiekanalen 

  door aanplakking op een duidelijk zichtbare manier langs een of meer toegangswegen naar het terrein in kwestie 

 37 Waar zal het ontwerpbeheerplan tijdens de consultatieperiode ter inzage liggen? 

 VAC Hasselt – Koningin Astridlaan 50 bus 5 

 

 Bij te voegen documenten 
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38 Verzamel alle bewijsstukken en bijlagen die u voor de beantwoording van vragen 1, 9, 14, 28, 29, 30 en 34 bij dit formulier 
moet voegen. 

 39 Kruis alle bewijsstukken en bijlagen aan die u bij dit formulier voegt. 

  de nota met het overzicht van de deelnemende eigendommen (zie vraag 1) 

  een kaart met de situering van het terrein (zie vraag 9) 

  de biologische waarderingskaart en de Natura 2000-habitatkaart voor het terrein (zie vraag 14) 

  de bodemkaart voor het terrein (zie vraag 14) 

  een kaart met de afbakening van het ruimere gebied, als het globale kader niet alleen wordt opgesteld voor de 
effectief deelnemende percelen (zie vraag 28) 

  een plannetje met de differentiatie van de drie functies over het terrein (zie vraag 29) 

  andere kaarten, namelijk: gewestplan, afbakening GRUP Munsterbeek, kaart Onroerend Erfgoed, Kaart met 
afbakening VEN, HRL en natuurreservaten, natuurstreefbeeldenkaart 

  een kaart met de ruimtelijke oriëntatie van type 2, type 3 of type 4 (zie vraag 30) 

  een motivatienota waar in u aantoont dat voldaan is aan het toetsingskader voor de Vlaamse natuurreservaten (zie 
vraag 30) 

  een kaart met de indeling van het terrein in beheereenheden (zie vraag 34) 

  
 Ondertekening 

 40 Vink hieronder aan welke verklaringen van toepassing zijn en onderteken het formulier. 

  Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

  Ik verklaar op erewoord dat ik gevolmachtigd ben door alle deelnemende beheerders om dit natuurbeheerplan, 
deel 1: Verkenning, 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. 

  Als ik met dit formulier deel 1 verkenning van een natuurbeheerplan voor een natuurreservaat (type 4) indien, 
verklaar ik dat ik kennis heb genomen van de vestiging van de erfdienstbaarheid tot algemeen nut, vermeld in 
artikel 16quater decies, §2, van het decreet van 21 oktober 1997. 

  Als ik met dit formulier deel 1 verkenning van een natuurbeheerplan voor een natuurreservaat (type 4) indien, 
verbind ik me ertoe om uiterlijk dertig dagen vóór het einde van de looptijd van het natuurbeheerplan, een 
aanvraag tot goedkeuring van een nieuw natuurbeheerplan voor het natuurreservaat bij het Agentschap voor 
Natuur en Bos in te dienen. 

  datum 
dag 

    
maand 

    
jaar 

         

 

 handtekening        

 voornaam  achternaam  

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 
 41 Stuur dit formulier, samen met de nodige bijlagen, met een beveiligde zending naar de provinciale afdeling van het 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin het terrein ligt. De contactgegevens staan hieronder. 
 AVES Antwerpen AVES Oost-Vlaanderen 
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Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 ANTWERPEN 
T 03 224 62 62 − aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be  

AVES Limburg 
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 HASSELT 
T 011 74 24 50 − aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be 
AVES Vlaams-Brabant 
Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN 
T 016 66 63 00 − aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be 

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT 
T 09 276 20 00 − aves.ov.anb@lne.vlaanderen.be 

AVES West-Vlaanderen 
Koning Albert I–laan 1/2 bus 74, 8200 BRUGGE (Sint-Michiels) 
T 050 24 77 40 − aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be 

 

 Hoe gaat het nu verder met dit eerste deel: Verkenning van uw natuurbeheerplan? 
 42 Binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van dit formulier, bezorgt het ANB u met de post een ontvangstmelding 

met het resultaat van het volledigheidsonderzoek. Als uw natuurbeheerplan, deel 1: Verkenning,  niet volledig is, wordt 
in de ontvangstmelding vermeld welke gegevens precies ontbreken.  
Binnen een termijn van 60 dagen na de volledigheidsverklaring neemt het ANB een beslissing. Het ANB bezorgt zijn 
beslissing aan u met een beveiligde zending. 
 

 
 
 
  

mailto:aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be
mailto:aves.ov.anb@lne.vlaanderen.be
mailto:aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be
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Kaart 1: Situering omgrenzing natuurbeheerplan en perimeter visiegebied 

 
 
 
 
 

Kaart 2: Gewestplan 
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Kaart 3: GRUP Munsterbeek 

 
 
Kaart 4: Afbakening Habitatrichlijngebied 
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Kaart 5: Afbakening VEN 

 
 
Kaart 6: Ligging natuurreservaten 
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Kaart 7: Onroerend erfgoed 

 
 
Kaart 8: Biologische waarderingskaart 
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Kaart 9: Habitatkaart 
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Kaart 10: Bodemkaart 

 
 
Kaart 11: Visiekaart met natuurstreefbeelden 
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