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Bosbeekvallei en aangrenzende bossen, heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik 
 

VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35975] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2200043 Bosbeekvallei en aangrenzende bosen 

heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2200043 aangemerkte gebied, genaamd 

’Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik’, dat ligt in de gemeenten Maaseik, 

Opglabbeek, As en Genk, wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te 

noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

Zoals de naam van het gebied het al aangeeft kan je het opdelen in twee belangrijke biotopen namelijk de 

beekvallei en de heidegebieden. De beekvallei is belangrijk voor de waterhabits van de beken en Beekprik, de ruigtes, 

overgangs- en trilveen, oude zuurminnenden eikenbossen en de elzenbroekbossen. De heidelandschappen zijn 

belangrijk voor de droge en vochtige heide, de Jeneverbesstruwelen, droge duinheiden, schraallanden van landduinen, 

voor verschillende soorten vleermuizen, amfibieën en reptielen. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 573 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit vier 

deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten oppervlakte van de speciale; 

2° 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen; 

3° 3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het 

Callitricho-Batrachion; 

4° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

5° 4030 Droge Europese heide; 

6° 5130 Juniperus communis-formaties in heidevelden of op kalkgrasland; 

7° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

8° 7140 Overgangs- en trilveen; 

9° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

10° 9190 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

11° 91E0 Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Heikikker - Rana arvalis; 

2° Beekprik - Lampetra planeri; 

3° Laatvlieger - Eptesicus serotinus; 

4° Ruige dwergvleermuis - Pipistrellus nathusii; 

5° Gewone dwergvleermuis - Pipistrellus pipistrellus; 

6° Watervleermuis- Myotis daubentonii; 

7° Poelkikker - Rana lessonae; 

8° Gladde slang - Coronella austriaca; 

9° Rosse vleermuis - Nyctalus noctula; 

10° Rugstreeppad – Bufa calamita. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied BE2200043 Bosbeekvallei en aangrenzende 

bos- en heidegebieden te As-opglabbeek-Maaseik, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen 
 

VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35978] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van 

Antwerpen’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2100017 aangemerkte gebied, genaamd 

’Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen‘, dat ligt in de gemeenten Beerse, Boechout, Brasschaat, Hove, 

Kasterlee, Lier, Lille, Lint, Malle, Oud-Turnhout, Ranst, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Zandhoven en 

Zoersel, wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 

21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de 

aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

Het gebied omvat nagenoeg alle belangrijke oud-boskernen van de Kempen (Zoerselbos, ’s Herenbos, 

Grotenhoutbos, ...). Daarnaast komen in het gebied ook een aantal kleine en middelgrote heidekernen voor. De 

belangrijkste deelgebieden hiervoor zijn de militaire domeinen van Malle en Tielen en de Visbeekvallei. Het gebied 

wordt doorsneden door talrijke smalle beekvalleien die vaak gekenmerkt worden door kalk- en ijzerrijke kwel. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 5240 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

veertien deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2310 psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten; 

2° 2330 open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen; 

3° 3130 oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of 

de Isoeto-Nanojuncetea; 

4° 3140 kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties; 

5° 3150 van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

6° 3160 dystrofe natuurlijke poelen en meren; 

7° 3260 submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het 

Callitricho-Batrachion; 

8° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

9° 4030 droge Europese heide; 

10° 6230* soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa)*; 

11° 6410 graslanden met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion); 

12° 6430 voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones; 

13° 6510 laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

14° 7140 overgangs- en trilveen; 

15° 7150 slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion; 

16° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

17° 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot het 

Carpinion-Betuli; 

18° 9190 oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

19° 91E0* alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)* 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° geel schorpioenmos – Hamatocaulis vernicosus; 

2° drijvende waterweegbree – Luronium natans; 

3° beekprik – Lampetra planeri; 

4° kleine modderkruiper – Cobitis taenia; 

5° rivierdonderpad – Cottus gobio; 

6° Bechsteins vleermuis – Myosotis bechsteinii; 

7° ingekorven vleermuis – Myosotis emarginatus; 

8° meervleermuis – Myosotis dasycneme.  
Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ‘BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten 

van Antwerpen’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35947] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2300005 Bossen en heiden van zandig 

Vlaanderen: oostelijk deel’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2300005 aangemerkte gebied, genaamd 

‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’, dat ligt in de gemeenten Knesselare, Maldegem, Eeklo, 

Zomergem, Waarschoot, Kaprijke, Aalter, Lovendegem, Gent, Lochristi, Wachtebeke, Moerbeke, St.-Niklaas, Lokeren, 

Stekene, St-Gillis-Waas en Deinze, wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, 

§ 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het 

Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 

3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

De SBZ bestaat uit 12 deelgebieden verspreid over de noordelijke helft van de provincie Oost-Vlaanderen. Naast 

enkele grotere boscomplexen zoals het Drongengoed (deelgebied 1), het Heidebos (deelgebied 7) en het Stropersbos 

(deelgebied 6) met een heidehistoriek bestaat het gebied uit kleinere boskernen en enkele valleigebieden. Naast de 

aanwezigheid van diverse boshabitattypes worden de bossen gekenmerkt door de aanwezigheid van naaldhoutbestanden, 

dikwijls aangeplant op historische heidegronden In de valleien zijn kleine valleiboshabitats aanwezig, waarbij 

versnippering en een gewijzigde hydrologie belangrijke knelpunten zijn. Kamsalamander komt slechts zeer plaatselijk 

voor; de SBZ herbergt enkele belangrijke vleermuizenpopulaties. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 3377 ha. De speciale beschermingszone kent 

12 deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen; 

2° 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of 

de Isoeto-Nanojuncetea; 

3° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

4° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

5° 4030 Droge Europese heide; 

6° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

7° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion); 

8° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

9° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

10° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 

11° 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het 

Carpinion-Betuli; 

12° 9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

13° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Drijvende waterweegbree - Luronium natans; 

2° Kamsalamander - Triturus cristatus; 

3° Mopsvleermuis - Barbastella barbastellus. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ’BE2300005 Bossen en heiden van zandig 

Vlaanderen: oostelijk deel’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel  
 

VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35947] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2300005 Bossen en heiden van zandig 

Vlaanderen: oostelijk deel’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2300005 aangemerkte gebied, genaamd 

‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’, dat ligt in de gemeenten Knesselare, Maldegem, Eeklo, 

Zomergem, Waarschoot, Kaprijke, Aalter, Lovendegem, Gent, Lochristi, Wachtebeke, Moerbeke, St.-Niklaas, Lokeren, 

Stekene, St-Gillis-Waas en Deinze, wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, 

§ 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het 

Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 

3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

De SBZ bestaat uit 12 deelgebieden verspreid over de noordelijke helft van de provincie Oost-Vlaanderen. Naast 

enkele grotere boscomplexen zoals het Drongengoed (deelgebied 1), het Heidebos (deelgebied 7) en het Stropersbos 

(deelgebied 6) met een heidehistoriek bestaat het gebied uit kleinere boskernen en enkele valleigebieden. Naast de 

aanwezigheid van diverse boshabitattypes worden de bossen gekenmerkt door de aanwezigheid van naaldhoutbestanden, 

dikwijls aangeplant op historische heidegronden In de valleien zijn kleine valleiboshabitats aanwezig, waarbij 

versnippering en een gewijzigde hydrologie belangrijke knelpunten zijn. Kamsalamander komt slechts zeer plaatselijk 

voor; de SBZ herbergt enkele belangrijke vleermuizenpopulaties. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 3377 ha. De speciale beschermingszone kent 

12 deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen; 

2° 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of 

de Isoeto-Nanojuncetea; 

3° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

4° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

5° 4030 Droge Europese heide; 

6° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

7° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion); 

8° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

9° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

10° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 

11° 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het 

Carpinion-Betuli; 

12° 9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

13° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Drijvende waterweegbree - Luronium natans; 

2° Kamsalamander - Triturus cristatus; 

3° Mopsvleermuis - Barbastella barbastellus. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ’BE2300005 Bossen en heiden van zandig 

Vlaanderen: oostelijk deel’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw 
 

VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35982] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2200038 Bossen en kalkgraslanden van 

Haspengouw’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2200038 aangemerkte gebied, genaamd 

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw, dat zich uitstrekt in over de gemeenten Alken, Borgloon, Diepenbeek, 

Hasselt, Heers, Hoeselt, Kortenaken, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tienen, Tongeren en Zoutleeuw, wordt 

aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van 

speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

De Speciale Beschermingszone Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw kan getypeerd worden in 3 natuurclusters, 

met name de bossen, het bocagelandschap met (helling)graslanden en de beekdalmozaiek. 

In het boslandschap zorgt de diversiteit van bodem en reliëf voor bijzondere verschillende boshabitattypes met 

regionale nuances en hun eigen soortensamenstelling. Zo zijn er kalkrijke types in Droog-Haspengouw, en in de 

overgang van Vochtig Haspengouw naar de Kempen of in het overgangsgebied van de Diestiaanheuvels van Zuidelijk 

Hageland ligt er een mozaiek van eerder zuurdere bostypes te midden van uitgesproken kalkrijke bossen. Binnen de 

boskernen komen gebufferde open plekken voor met soortenrijke heide-, heischrale of graslandhabitats. De boszomen 

vormen een apart en zeer soortenrijk habitattype (6430-boszoom). Typisch voor Haspengouw is het glooiende 

bocagelandschap met kleine landschapselementen. De grote variatie aan graslandhabitats binnen deze natuurcluster is 

het gevolg van de gevarieerde bodemsamenstelling (al dan niet kalkrijke leem, zandleem en lokaal mergel). Dit 

landschap gaat vaak over in de beekdalmozaiek op natte, alluviale bodem met daarbinnen schrale tot matig 

voedselrijke hooilanden en natte ruigten in complex met regionaal belangrijke biotopen. Een apart natuurlijk gegeven 

binnen deze Speciale beschermingszone vormt het binnenmeer ‘Het Vinne’ te Zoutleeuw, wat een Vlaams zwaartepunt 

voor matig eutrofe habitats vormt. 

Door de grote variatie aan habitattypes komen er een groot aandeel habitatrichtlijnsoorten in de SBZ voor. De 

oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 2604 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

24 deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

2° 4030 Droge Europese heide; 

3° 6210 Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende substraten (Festuco- 

Brometalia) (*gebieden waar zeldzame orchideeën groeien); 

4° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

5° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion); 

6° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

7° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

8° 7140 Overgangs- en trilveen; 

9° 7220 Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion); 

10° 7230 Alkalisch laagveen; 

11° 8310 Niet voor het publiek opengestelde grotten; 

12° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

13° 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het 

Carpinion-betuli; 

14° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 

2° Vliegend hert - Lucanus cervus; 

3° Meervleermuis - Myotis dasycneme; 

4° Zeggekorfslak - Vertigo moulinsiana; 

5° Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus; 
6° Kamsalamander - Triturus cristatus; 

7° Bechstein’s vleermuis - Myotis bechsteini; 

8° Meervleermuis - Myotis dasycneme; 

9° Vroedmeesterpad – Alytes obstetricans; 

10° Hamster – Cricetus cricetus. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied BE2200038 Bossen en kalkgraslanden van 

Haspengouw, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen 
 

VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35950] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en 

andere Zuidvlaamse bossen’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en 

prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald : 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2300007 aangemerkte gebied, genaamd 

‘BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’, dat ligt in de gemeenten , wordt 

aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van 

speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

Het gebied is gelegen in het heuvelend landschap van de Vlaamse ardennen en bestaat uit een aantal grotere 

boscomplexen (waaronder het Kluisbos, Muziekbos, Raspailleboscomplex) en veel verspreid gelegen kleinere 

boskernen. Boven op de heuveltoppen komen zuurminnende beukenbossen voor, op de flanken eikenbeukenbossen 

met Wilde hyacint. De geologische formatie maakt dat er veel bronnen aanwezig zijn. Langs deze bronbeken en 

riviertjes komen zeer verspreid alluviale bossen voor. In de valleien komen plaatselijk ook grasland- en moerashabitats 

voor. De versnippering van de aanwezige habitattypes is het belangrijkste knelpunt voor het bereiken van een gunstige 

staat van instandhouding. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 5.550 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

36 deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn : 

1° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

2° 3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het 

Callitricho-Batrachion; 

3° 4030 Droge Europese heide; 

4° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

5° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion); 

6° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

7° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

8° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

9° 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum; 

10° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet : 

1° Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 

2° Rivierdonderpad - Cottus gobio; 

3° Beekprik - Lampetra planeri; 

4° Zeggekorfslak - Vertigo moulinsiana; 

5° Kamsalamander - Triturus cristatus; 

6° Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus; 

7° Brandt’s vleermuis/Gewone baardvleermuis - Myotis brandtii/Myotis mystacinus; 

8° Laatvlieger - Eptesicus serotinus; 

9° Meervleermuis - Myotis dasycneme; 

10° Franjestaart - Myotis nattereri; 

11° Gewone grootoorvleermuis/Grijze grootoorvleermuis - Plecotus auritus/austriacus; 

12° Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis - Pipistrellus soorten; 

13° Watervleermuis - Myotis daubentonii; 

14° Rosse vleermuis - Nyctalus noctula; 

15° Bosvleermuis - Nyctalus leisleri. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ‘BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen 

en andere Zuidvlaamse bossen’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 
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Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel 
 

VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35976] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2500004 Bossen, heiden en valleigebieden van 

zandig Vlaanderen: westelijk deel’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2500004 aangemerkte gebied, genaamd 

‘Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel’, dat ligt in de gemeenten Houthulst, 

Langemark-Poelkapelle, Kortemark, Staden, Ichtegem, Jabbeke, Zedelgem, Torhout, Brugge, Oostkamp, Wingene, 

Beernem, Ruiselede en Aalter, wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, 

van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet 

te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

De SBZ omvat stelsels van beekvalleien en brongebieden met beekbegeleidende bossen, natte graslanden, 

laagveenrelicten en (hun overgangen naar) de hogere pleistocene gronden met zuurminnende bossen en naaldhout, 

droge en vochtige heide(relicten), heischrale en glanshavergraslandrelicten. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 3.064 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

16 deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen; 

2° 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae 

en/of de Isoeto- Nanojuncetea; 

3° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

4° 3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het 

Callitricho-Batrachion; 

5° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

6° 4030 Droge Europese heide; 

7° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa)*; 

8° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion); 

9° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones; 

10° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

11° 7140 Overgangs- en trilveen; 

12° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

13° 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europees wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het 

Carpinion-betuli; 

14° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)*. 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 

2° Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus; 

3° Mopsvleermuis - Barbastella barbastellus. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ‘BE2500004 Bossen, heiden en valleigebieden 

van zandig Vlaanderen: westelijk deel’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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Bovenloop van de Grote Nete met Zammels Broek, Langdonken en Goor 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35983] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met 

Zammels Broek, Langdonken en Goor’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2100040 aangemerkte gebied, genaamd 

’Bovenloop van de Grote Nete met Zammels Broek, Langdonken en Goor‘, dat ligt in de gemeenten Aarschot, Balen, 

Geel, Ham, Herselt, Hulshout, Laakdal, Lommel, Meerhout en Mol, wordt aangewezen als speciale beschermingszone 

ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van 

instandhoudingsdoelstellingen. 

Het gebied is in essentie een vallei-ecosysteem dat zich uitstrekt van het brongebied tot de middenloop van de 

Grote Nete. Het gebied omvat ook de aanliggende rivierduinen, de ondiepe grondwatergevoede depressies van de 

Langdonken en het Goor en enkele bosgebieden op de overgang van de zandige Kempen met het Hageland. Het gebied 

is in Vlaanderen essentieel voor ondiepe laaglandbeken met een goed ontwikkelde waterplantenvegetatie (habitattype 

3260) en voor oeverkruidgemeenschappen (habitattype 3130). Verder is het zeer belangrijk voor alluviale bossen, 

voedselrijke ruigtes, overgangs- en trilvenen en heischrale graslanden. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 4280 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

zeven deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten; 

2° 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen; 

3° 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae 

en/of de Isoeto-Nanojuncetea; 

4° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

5° 3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het 

Callitricho-Batrachion; 

6° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

7° 4030 Droge Europese heide; 

8° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

9° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion); 

10° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

11° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

12° 7140 Overgangs- en trilveen; 

13° 7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion; 

14° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

15° 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot het 

Carpinion betuli; 

16° 9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

17° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° drijvende waterweegbree - Luronium natans; 

2° beekprik - Lampetra planeri; 

3° bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 

4° kleine modderkruiper - Cobitis taenia; 

5° rivierdonderpad - Cottus gobio; 

6° kamsalamander - Triturus cristatus; 
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Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ’BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met 

Zammels Broek, Langdonken en Goor’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 



Demervallei 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/36695] 

23 APRIL 2014.—Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone ’BE2400014 

Demervallei’ en definitieve vaststelling voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn 

aangewezen speciale beschermingszone ’BE222316 De Demervallei’ en van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2400014 ‘Demervallei’ aangemerkte 

gebied, en gelegen in de gemeenten Leuven, Rotselaar, Begijnendijk, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem, Laakdal, 

Tessenderlo, Diest, Beringen, Halen, Lummen en Herk-de-Stad wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter 

uitvoering van artikel 36bis, §9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het Procedurebesluit. 

De “Demervallei” situeert zich op de grens tussen de Kempen en het Hageland. In globo wordt de zuidzijde 

afgebakend door een reeks Diestiaanheuvels welke typisch zijn voor het Hageland, terwijl het reliëf aan de noordelijke 

valleiflank relatief zacht verloopt en een aantal landduinencomplexen bevat. Deze grote variatie in abiotiek op korte 

afstand zorgt voor een grote verscheidenheid aan habitattypes en leefgebieden van soorten. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone BE2400014 bedraagt 4910 ha. Het gebied kent 21 deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied BE2400014 ‘Demervallei’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de 

onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet (21 oktober 1997), met vermelding van hun Natura2000- 

code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten; 

2° 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen; 

3° 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae 

en/of de Isoeto-Nanojuncetea; 

4° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

5° 3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren; 

6° 3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het 

Callitricho-Batrachion; 

7° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

8° 4030 Droge Europese heide; 

9° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

10° 6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion); 

11° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

12° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

13° 7140 Overgangs- en trilveen; 

14° 7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion; 

15° 7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae*; 

16° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

17° 9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het 

Carpinion-betuli; 

18° 9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

19° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied BE2400014 ‘Demervallei’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande 

soorten van bijlage II van het Natuurdecreet: 

1° Kamsalamander - Triturus cristatus; 

2° Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 

3° Drijvende waterweegbree - Luronium natans; 

4° Grote modderkruiper - Misgurnus fossilis; 

5° Kruipend moerasscherm - Apium repens; 

6° Spaanse vlag - Callimorpha quadripunctaria. http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-
10-2014 
Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden BE2400014 ‘Demervallei’ en BE222316 ‘De 

Demervallei’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35985] 

23 APRIL 2014.—Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone ‘BE2500001 

Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ en definitieve vaststelling voor die zone en voor de met 

toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones ‘BE2500121 Westkust’ en ‘BE2501033 

Het Zwin’ van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

Art. 2. Het gebied op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2500001 ‘Duingebieden inclusief 

IJzermonding en Zwin’, en gelegen in de gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, 

Bredene, De Haan, Blankenberge, Brugge en Knokke-Heist wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter 

uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het Procedurebesluit. 

Deze Speciale Beschermingszone heeft een totale oppervlakte van 3782 ha en omvat de biologisch meeste 

waardevolle duingebieden aan onze kust, inclusief de IJzermonding, het Zwin en enkele binnenduinen. Het kustmilieu 

is gekenmerkt door de grote verscheidenheid aan milieutypes en een aantal zeer specifieke milieuomstandigheden en 

processen. Bepalend voor deze verscheidenheid zijn de overgangen van strand (met lokaal voorduinen) over kalkrijke 

en meer kalkarme duinen tot polder, zoutwaterslikken en -schorren en de zeer gevarieerde geomorfologie van het 

duingebied zelf. 

Vanwege de specificiteit van het kust- en duinecosysteem zijn de meeste voorkomende habitats in het gebied uniek 

in Vlaanderen. Ongeveer 70% van de totale oppervlakte van het gebied is actueel gekarteerd als Europees te 

beschermen habitat. De habitats en soorten kunnen worden gegroepeerd in volgende natuurclusters: slikken en 

schorren, stuifduinen, droge graslanden, duinvalleien, struwelen, duinbossen en poelen en plassen. 

Art. 3. § 1. Het gebied ‘BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ wordt als speciale 

beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet (21 oktober 1997), 

met vermelding van hun Natura2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft in de 

zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 1130 Estuaria; 

2° 1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten; 

3° 1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden; 

4° 1320 Schorren met slijkgrasvegetatie; 

5° 1330 Atlantische schorren; 

6° 2110 Embryonale wandelende duinen; 

7° 2120 Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria; 

8° 2130* Vastgelegde duinen met kruidvegetatie (grijze duinen); 

9° 2150* EU-Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetae); 

10° 2160 Duinen met Hippophae rhamnoides; 

11° 2170 Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenaria); 

12° 2180 Beboste duinen van het Atlantische, Continentale en Boreale kustgebied; 

13° 2190 Vochtige duinvalleien. 

§ 2. Het gebied ‘BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ wordt als speciale beschermingszone 

aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van het Natuurdecreet: 

1° Kamsalamander; 

2° Kruipend moerasscherm; 

3° Groenknolorchis; 

4° Nauwe korfslak; 

5° Zeggekorfslak. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden ‘BE2500001 Duingebieden inclusief 

IJzermonding en Zwin’, ‘BE2500121 Westkust’ en ‘BE2501033 Het Zwin’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, 

vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35986] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ’BE2400009 Hallerbos en nabije boscomplexen 

met brongebieden en heiden’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2400009 aangemerkte gebied, genaamd 

‘Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden’ dat ligt in de gemeenten Beersel, Halle, 

Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Lennik, Pepingen, Galmaarden, Herne, Gooik en Sint-Genesius-Rode, wordt aangewezen 

als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale 

beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

Het Hallerbos, Lembeekbos, Bos te Rijst, Park van Gaasbeek, Gasthuisbos en Begijnenbos zijn binnen dit 

habitatrichtlijngebied belangrijke en oude boscomplexen. De ecologische waarde ervan wordt in belangrijke mate 

bepaald door de oppervlakte en de hoge tot zeer hoge ecologische waarde van deze bossen. De Zuunbeekvallei en de 

Markvallei zijn grote valleisystemen. Zij bestaan uit een mix van habitats en regionaal belangrijke biotopen waaronder 

dotterbloemgraslanden, moerasspirearuigten, valleibossen, eikenhaagbeukenbossen en zuur eikenbeukenbos. Bijkomend 

zorgen de talrijk aanwezige landschappelijke lijnstructuren tussen habitats (hagen en houtkanten, holle wegen, 

graften en taluds), voor heel wat biodiversiteit. De KLE’s zijn vooral waardevol als verbinding tussen afzonderlijke 

habitatvlekken binnen het gebied. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 1832 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit elf 

deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

2° 4030 Droge europese heide; 

3° 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa) *; 

4° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion Caeruleae); 

5° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

6° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion Caeruleae); 

7° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

8° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

9° 7220 Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion); 

10° 7230 Alkalisch laagveen; 

11° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

12° 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum; 

13° 91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion *. 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Vliegend hert – Lucanus cervus; 

2° Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 

3° Kamsalamander - Triturus cristatus; 

4° Zeggekorfslak - Vertigo moulinsiana; 

5° Rivierdonderpad - Cottus gobio; 

6° Beekprik - Lampetra planeri. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied BE2400009 ‘Hallerbos en nabije boscomplexen 

met brongebieden en heiden’ vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Heesbossen, Vallei van Marke en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35954] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2100020 Heesbossen, Vallei van Marke en 

Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop’ en definitieve vaststelling van de 

bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2100020 aangemerkte gebied, genaamd 

’Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop‘, dat ligt in de 

gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas, wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering 

van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna 

het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

Het gebied is een zeer divers gebied, gelegen in de Noorderkempen van de Provincie Antwerpen. Grosso modo 

is het een fijnzandig gebied met klei in de ondergrond, naar het noorden hellend. De stroomdalen van de natuurlijke 

waterlopen zijn smal en hebben een duidelijk dalkarakter. De hogere gronden (o.a. Wortel-Kolonie) bestonden voor de 

bebossingsgolf van 1832-1840 vooral uit vennenrijke droge en natte heide. In het gebied zijn zowel (oude) loofbossen 

bossen, beekvalleien, (pimpernel)graslanden, natte en droge heide, veenrelicten als dennenbossen aanwezig. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 678 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

vijf deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het 

Callitricho-Batrachion; 

2° 4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

3° 4030 - Droge Europese heide; 

4° 6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion caeruleae); 

5° 6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland; 

6° 6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

7° 7140 - Overgangs- en trilveen; 

8° 7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion; 

9° 9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

10° 9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

11° 91E0* - Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae). 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet : 

1° kamsalamander - Triturus cristatus; 

2° Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ‘BE2100020 Heesbossen, Vallei van Marke en 

Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, 

vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen kamsalamenderhabitats 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35952] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2100019 Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en 

nabijgelegen Kamsalamanderhabitats’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2100019 aangemerkte gebied, genaamd 

’Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats‘, dat ligt in de gemeenten Beerse, 

Rijkevorsel, Malle en Brecht, wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van 

het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te 

noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

Het gebied is een complex van grotere open waterpartijen in de microcuesta van de kleien van de Kempen. Die 

waterpartijen bevinden zich in diverse stadia van verlanding met belangrijke overgangen van de historische 

voedselarme heidegronden naar de antropogene waterpartijen. De toponiemen Het Blak, Kievitsheide, Klokkeven, De 

Leeuwerik en De Volharding verwijzen enerzijds naar de historische vochtige heide, anderzijds naar de ontginningen. 

Zeer omvangrijke populaties van kamsalamander komen voor op tal van plassen. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 697 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

vijf deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2330 open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen; 

2° 3130 oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of de 

Isoeto-Nanojuncetea; 

3° 3140 kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties; 

4° 3150 van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

5° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

6° 4030 droge Europese heide; 

7° 7150 slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion; 

8° 9190 oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

9° 91E0* alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° drijvende waterweegbree - Luronium natans; 

2° kamsalamander - Triturus cristatus. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ’BE2100019 Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor 

en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35987] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2100045 Historische fortengordels van 

Antwerpen als vleermuizenhabitat’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2100045 aangemerkte gebied, genaamd 

BE2100045 ‘Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat‘, dat ligt in de gemeenten Antwerpen, 

Borsbeek, Edegem, Kapellen, Mortsel, Ranst, Schoten, Stabroek, Wommelgem, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Nijlen, 

Puurs, Sint-Katelijne-Waver, Beveren en Temse, wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van 

artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het 

Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 

3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 358,5 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

21 deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

2° 4030 Droge Europese heide; 

3° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officina-lis); 

4° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

5° 9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het 

Carpinion-betuli; 

6° 9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

7° 91E0 Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)*; 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus; 

2° Meervleermuis - Myotis dasycneme; 

3° Kleine modderkruiper - Cobitis taenia; 

4° Kamsalamander – Triturus cristatus. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ‘BE2100045 Historische fortengordels van 

Antwerpen als vleermuizenhabitat’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Het habitatrichtlijngebied “Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat” betreft een aantal 

forten van de historische binnen- en buitengordel van de Antwerpse fortengordel is één van de kleinste 

habitatrichtlijngebieden van Vlaanderen. De binnenste fortengordel is gelegen net ten oosten en zuiden van de 

stadskern van Antwerpen, de buitenste fortengordel is gelegen op 12 tot 18 km van de stadskern van Antwerpen en 

ligt ook deels in de provincie Oost-Vlaanderen. 

In deze forten overwinteren elk jaar van 1 september tot 30 april enkele duizenden vleermuizen van 

12 verschillende soorten. Ook in de zomerperiode zijn de objecten van belang als zwermplaats. Nagenoeg alle forten 

zijn omgeven met een fortgracht. Deze fortgrachten zijn vrij breed en diep en hebben veelal sterk afhellende oevers. 

Deze brede grachten zijn belangrijk als jachtgebied voor watergebonden vleermuissoorten. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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Kalmthoutse Heide 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35956] 

23 APRIL 2014.—Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone ‘BE2100015 

Kalmthoutse Heide’ en definitieve vaststelling voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn 

aangewezen speciale beschermingszone ‘BE2100323 Kalmthoutse Heide’ van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de BE2100015 aangemerkte gebied, genaamd 

’Kalmthoutse Heide‘, dat ligt in de gemeenten Kalmthout, Essen en Kapellen, wordt aangewezen als speciale 

beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 10 van het Procedurebesluit. 

Het gebied wordt gekenmerkt door heiden, vennen en bossen. In de Kalmthoutse Heide komen aanzienlijke 

oppervlaktes vochtige heide en droge heide op landduinen voor. In mozaïek met vochtige heide komen ook 

veenhabitats voor. In de heide en in de overgangszone van heide naar bos vindt men Nachtzwaluw, Boomleeuwerik 

en Gladde slang. Tevens komen verscheidene grote en kleine vennen voor (Stappersven, Putse Moer, Drielingvennen, 

enz.) die van groot belang zijn voor de soorten: Heikikker, Poelkikker en Rugstreeppad en Gevlekte 

witsnuitlibel. Ongeveer 1089 ha in het gebied bestaat uit bos. Het gaat vooral om naaldbos. In sommige 

naaldhoutbestanden hebben zich spontaan al heel wat loofbomen gevestigd. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone BE2100015 bedraagt 2064 ha. De speciale beschermingszone 

bestaat uit één deelgebied. 

Art. 3. § 1. Het gebied ‘BE2100015 Kalmthoutse Heide’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de 

onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet (21 oktober 1997), met vermelding van hun Natura2000- 

code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten; 

2° 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen; 

3° 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae); 

4° 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae 

en/of de Isoeto-Nanojunctea; 

5° 3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren; 

6° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

7° 4030 Droge Europese heide; 

8° 7140 Overgangs- en trilveen; 

9° 7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion; 

10° 9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten. 

§ 2. Het gebied ‘BE2100015 – Kalmthoutse Heide‘ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de 

onderstaande soorten van bijlage II van het Natuurdecreet: 

1° Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden ’BE2100015 Kalmthoutse Heide‘ en 

‘BE210323 Kalmthoutse Heide’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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Klein en Groot Schietveld 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35977] 

23 APRIL 2014.—Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone ‘BE2100016 

Klein en Groot Schietveld’ en definitieve vaststelling voor die zone en voor de met toepassing van de 

Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone ‘BE2101437 De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot 

Schietveld’ van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2100016 ‘Klein en Groot Schietveld’, en 

gelegen in de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel, wordt aangewezen als speciale 

beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 10 van het Procedurebesluit. 

Ruimtelijk zijn er twee deelgebieden: het Klein Schietveld en het Groot Schietveld. Beide deelgebieden worden in 

hoofdzaak gekenmerkt door een heide- en vennenlandschap met aanzienlijke oppervlaktes van vochtige heide 

(ca. 475 ha), droge heide (ca. 350 ha) en grotere en kleinere vennen (in totaal ca. 30 ha). Lokaal komen ook heischrale 

graslanden, veenhabitats en pioniervegetaties voor. De randzone van de schietvelden bestaat uit naaldhout. In de heide 

en in de overgangszone van heide naar bos komen zeldzame diersoorten zoals nachtzwaluw, boomleeuwerik, adder 

en gentiaanblauwtje voor. De vennen zijn van belang voor heikikker, poelkikker en rugstreeppad, waarvan nog 

duurzame populaties voorkomen, en spelen ook een rol als rustplaats voor watervogels. 

Het fort van Brasschaat, dat gesitueerd is in het Klein Schietveld, is van zeer groot belang als overwinterings-, 

zwerm- en paarplaats voor diverse vleermuissoorten. 

Het noordelijk deel van het Groot Schietveld, het Marum, omvat de waardevolle vallei van de Weerijsbeek met 

broekbossen (ca. 50 ha) en een kleinschalig weidelandschap dat leef- en foerageergebied is voor vleermuizen, 

kamsalamander, regenwulp en blauwe kiekendief. 

Art. 3. § 1. Het gebied ‘BE2100016 Klein en Groot Schietveld’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen 

voor de onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet (21 oktober 1997), met vermelding van hun 

Natura2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten; 

2° 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen; 

3° 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae 

en/of de Isoëto-Nanojuncetea; 

4° 3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren; 

5° 3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorende tot het Ranunculion fluitantis en het 

Callitricho-Batrachion; 

6° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

7° 4030 Droge Europese heide; 

8° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

9° 7140 Overgangs- en trilveen; 

10° 7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion; 

11° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

12° 9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

13° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied ‘BE2100016 Klein en Groot Schietveld’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de 

onderstaande soorten van bijlage II van het Natuurdecreet: 

1° Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus; 

2° Kamsalamander - Triturus cristatus; 

3° Meervleermuis - Myotis dasycneme. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden ‘BE2100016 Klein en Groot Schietveld’, 

‘BE2101437 De Maatjes,Wuustwezelheide en Groot Schietveld’ vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Mangelbeek en heide-en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/36406] 

23 APRIL 2014.—Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone ‘BE2200030 

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ en definitieve vaststelling voor die zone 

en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone ‘BE2220313 

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en 

prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2200030 ‘Mangelbeek en heide- en 

vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’, en gelegen in de gemeenten Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, 

Meeuwen-Gruitrode, Peer, Opglabbeek, Maaseik wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van 

artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het 

Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het Procedurebesluit. 

De naam van het habitatrichtlijngebied geeft een goed beeld van de natuur die aanwezig is. Een brongebied dat 

bestaat uit heiden, vennen en bossen van waaruit de valleien van de Mangelbeek, Laambeek en Abeek ontspringen. 

Daarnaast in het oosten van het gebied is de grootste duinengordel van Vlaanderen gelegen. Ruimtelijk zijn er drie 

deelgebieden. Het gebied herbergt dan ook voor Vlaanderen zeer belangrijke populaties van de soorten Heikikker, 

Rugstreeppad, Knoflookpad, Gladde slang, Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Gentiaanblauwtje. 

Art. 3. § 1. Het gebied BE2200030 ‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ wordt 

als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet 

(21 oktober 1997), met vermelding van hun Natura2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een prioritaire 

habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten; 

2° 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen; 

3° 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae 

en/of de Isoeto-Nanojuncetea; 

4° 3160 Dystrofe vennen; 

5° 3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het 

Callitricho-Batrachion; 

6° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

7° 4030 Droge Europese heide; 

8° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

9° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

10° 7140 Overgangs- en trilveen; 

11° 7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion; 

12° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

13° 9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

14° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied ‘BE2200030 Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ en ‘BE2220313 

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de 

onderstaande soorten van bijlage II van het Natuurdecreet: 

1° Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden ‘BE2200030 Mangelbeek en heide- en 

vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’, ‘BE2220313 Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’, 

vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/36412] 

23 APRIL 2014.—Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone ‘BE2200035 

Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek‘ en definitieve vaststelling voor die zone en voor de met toepassing 

van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone ‘BE2200727 Mechelse heide en Vallei van de 

Ziepbeek’ van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

Art. 2. Het op de bijlage 1 met de code ’BE BE2200035 aangemerkte gebied, genaamd ‘Mechelse heide en vallei 

van de Ziepbeek’, en gelegen in de gemeenten Gemeenten As, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, 

Maasmechelen, Zutendaal wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van 

het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te 

noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het Procedurebesluit. 

Er worden twee types natuurclusters onderscheiden: 

1° een natuurcluster van het heidecomplex; 

2° een natuurcluster van de grote boshabitatkernen. 

Actueel komt meer dan 960 ha droge heide, vochtige en venige heide voor, met plaatselijk aansluitend goed 

ontwikkelde heischrale graslanden. 

Typerend voor dit landschap is, gezien de abiotische omstandigheden, het zuurminnende eikenberkenbos en 

plaatselijk de zuurminnende eiken-beukenbossen. 

Art. 3. § 1. Het gebied ‘BE2200035 Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek’ wordt als speciale beschermingszone 

aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun 

Natura2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2310 - Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten; 

2° 2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen; 

3° 3110 - Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae); 

4° 3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae 

en/of de Isoeto-Nanojuncetea; 

5° 3160 - Dystrofe vennen; 

6° 4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

7° 4030 - Droge Europese heide; 

8° 6230* - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden 

in het binnenland van Europa); 

9° 6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

10° 7110 - Actief hoogveen; 

11° 7140 - Overgang -en trilveen; 

12° 7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion; 

13° 9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

14° 9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

15° 91E0* - Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied ‘BE2200035 Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek’ wordt als speciale beschermingszone 

aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van het Natuurdecreet: 

1° Gevlekte witsnuitlibel; 

2° Drijvende waterweegbree; 

3° Vliegend hert; 

4° Beekprik; 

5° Kamsalamander. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden ‘BE2200035 Mechelse heide en vallei van de 

Ziepbeek’ en ‘BE2200727 Mechelse heide en Vallei van de Ziepbeek’, vermeld in bijlage 2 vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Overgang Kempen-Haspengouw 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/36409] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2200042 Overgang Kempen-Haspengouw’ 

en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code ‘BE2200042 Overgang Kempen- 

Haspengouw’, dat ligt in de gemeenten Bilzen, Zutendaal, Lanaken en Riemst, wordt aangewezen als speciale 

beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale 

beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

Binnen de SBZ komt een gradiënt voor van droge tot vochtige zandbodems in het noorden naar meer vochtige tot 

natte (zand)leembodems in het zuiden. 

In het noorden is het complex van droge loofhoutbossen en de droge duin-, gras- en heidehabitats te beschermen 

habitat. Bijzonder is het aanwezige jeneverbesstruweel, dat op Vlaams niveau erg waardevol is. De naaldhoutaanplanten 

zijn geen boshabitat, maar in de randen ervan komen zwak ontwikkelde heidehabitats of heischrale vegetaties voor. 

De (half)open vegetaties met structuurrijke overgangen van bos naar heide vormen het leefgebied van habitattypische 

soorten als levendbarende hagedis, hazelworm en heidesabelsprinkhaan. Zwarte specht, middelste bonte specht en 

wespendief (Bijlage IV) broeden in de waardevolle oude loofboskern van het Munsterbos. Europees te beschermen 

vleermuissoorten als bechsteins vleermuis, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis worden hier ook waargenomen. 

De beekvalleien worden gekenmerkt door alluviale bossen en een redelijk omvangrijk vijvercomplex ter hoogte van het 

Munsterbos. Het leefgebied voor soorten als beekoeverlibel, glassnijder en gewone bronlibel, en de vogelrichtlijnsoorten 

blauwborst, ijsvogel, woudaap en roerdomp. 

In het zuiden van de SBZ zijn de eiken-haagbeukbossen met overgangen naar en open plekken van voedselrijke 

ruigtes langs de Wilderbeek, de Krombeek en ten zuiden van de Munsterbeek te beschermen. Bijzonder zijn de 

momenteel zwak ontwikkelde, versnipperde blauwgraslanden en schrale hooilanden in het deelgebied Noterbos. 

Bijzondere elementen in dit SBZ zijn de kalktufbronnen en kalkrijke graslanden met zeldzame vlinders en planten 

op de taluds van het Albertkanaal en de populaties beekprik in de beken. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen; 

2° 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia uniflorae en/of 

de Isoëto-Nanojuncetea; 

3° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

4° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

5° 4030 Droge Europese heide; 

6° 5130 Juniperus communis-formaties in heidevelden of op kalkgrasland; 

7° 6210 Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia) 

(prioritair habitat in gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien); 

8° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

9° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion); 

10° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

11° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

12° 7140 Overgangs- en trilveen; 

13° 7220* Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion); 

14° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

15° 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot het 

Carpinion betuli; 

16° 9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur; 

17° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Beekprik - Lampetra planeri; 

2° Spaanse vlag - Callimorpha quadripunctaria; 

3° Bechsteins vleermuis - Myotis bechsteinii. 

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 
Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ’ ‘BE2200042 Overgang Kempen- 

Haspengouw’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten  
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/36408] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2200036 Plateau van Caestert met 

hellingbossen en mergelgrotten’ en definitieve vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald : 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2200036 aangemerkte gebied, genaamd 

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten‘, dat ligt in de gemeente Riemst , wordt aangewezen als 

speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale 

beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

De 12 deelgebieden van deze Speciale beschermingszones bestaan enerzijds uit een aantal ingangen van 

mergelgrotten met een overwinterende populatie vleermuizen van Europees belang en anderzijds uit hellinggraslanden 

met struwelen en kleine bossen, die gekenmerkt worden door een grote abiotische variatie van zeer kalkrijke tot 

ontkalkte leemgronden. De graslandhabitats en boshabitats worden gekenmerkt door een zeer hoge biologische 

diversiteit. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 132 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

12 deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen; 

2° 6210 - Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende substraten (Festuco- 

Brometalia) (*gebieden waar zeldzame orchideeën groeien); 

3° 6230* - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

4° 6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

5° 8310 - Niet voor het publiek opengestelde grotten; 

6° 9150 - Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorend tot het Cephalanthero-Fagion; 

7° 9160 - Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot het 

Carpinion betuli. 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Grote hoefijzerneus - Rhinolophus ferrumequinum; 

2° Bechstein’s vleermuis - Myotis bechsteini; 

3° Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus; 

4° Vale vleermuis - Myotis myotis; 

5° Meervleermuis – Myotis dasycneme. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied BE2200036 Plateau van Caestert met 

hellingbossen en mergelgrotten, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Polders 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/36407] 

23 APRIL 2014.—Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone ‘BE2500002 

Polders’ en definitieve vaststelling voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen 

speciale beschermingszones ‘BE2500932 Poldercomplex’, ‘BE2301134 Krekengebied’ en ‘BE2501033 Het Zwin’ 

van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

Art. 2. Het gebied op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2500002 ‘Polders’, en gelegen in 

de gemeenten Knokke, Brugge, Damme, Blankenberge, Oostende, Bredene De Haan, Oudenburg, Jabbeke, Zuienkerke, 

Sint-Laureins en Assenede wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van 

het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te 

noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het Procedurebesluit. 

Deze Speciale Beschermingszone heeft een totale oppervlakte van 1866 ha en wordt gekenmerkt door het vlakke 

en laaggelegen landschap met inversiereliëf ontstaan door herhaaldelijke mariene overstromingen ten gevolge van 

stijgingen van het zeeniveau na ijstijden. Deze laaggelegen gronden staan onder invloed van brakke tot zoute kweldruk 

vanuit de zee of kanalen. Vele gronden zijn op de zee gewonnen door kunstmatige drooglegging. De bodems hebben 

geen uitgesproken ontwikkeld profiel met een variërend kalkgehalte. 

Vanwege de specificiteit van de kustpolders en de daaraan gebonden brakke en zoute invloeden zijn de 

voorkomende habitats uniek in Vlaanderen. De habitats en soorten kunnen worden gegroepeerd in volgende 

natuurclusters : (a) zilte graslanden, (b) poldergraslanden (niet-zilt), (c) rietvegetaties en ruigtes, (d) venen en alluviale 

bossen en (e) poelen en plassen (zoet en brak). 

Art. 3. § 1. Het gebied ‘BE2500002 Polders’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de 

onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet (21 oktober 1997), met vermelding van hun Natura2000- 

code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 1310 Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere zoutminnende 

planten; 

2° 1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae); 

3° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

4° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

5° 7140 Overgangs- en trilveen; 

6° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

§ 2. Het gebied ‘BE2500002 Polders’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten 

van bijlage II van het Natuurdecreet: 

1° Meervleermuis; 

2° Zeggekorfslak. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden ‘BE2500002 Polders’, ‘BE2500932 Poldercomplex’, 

‘BE2301134 Krekengebied’ en ‘BE2501033 Het Zwin’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/36410] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2200037 Uiterwaarden langs de Limburgse 

Maas met Vijverbroek’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en 

prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2200037 aangemerkte gebied, genaamd 

’Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek ‘, dat ligt in de gemeenten Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, 

Maasmechelen, Lanaken, wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te 

noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

De Maas wordt gekenmerkt door de hoge dynamiek van een regengevoede rivier. Dit kan leiden tot natuurlijke 

overstromingen die voldoende kracht hebben om grind en zand te verplaatsen en ergens anders in de vallei af te zetten. 

Dit zorgt voor een gevarieerd landschap waar verschillende habitattypes en soorten zich thuis voelen. Kenmerkende 

habitattypes zijn hier o.a. de slikoevervegetaties, vlottende waterranonkelvegetaties, de stroomdalgraslanden, de natte 

ruigtes, de zacht en hardhoutooibossen. Kenmerkende soorten voor dit systeem zijn o.a. Otter, Bever, Kwartelkoning, 

Grauwe klauwier, Zalm, Rivierdonderpad en Rivierprik en Rivierrombout. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 645 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

twaalf deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 3150 van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

2° 3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het 

Callitricho-Batrachion; 

3° 3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p.; 

4° 6120* Kalkminnend grasland op dorre zandbodem; 

5° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

6° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

7° 7140 Overgangs- en trilveen; 

8° 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot het 

Carpinion betuli; 

9° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 

10° 91F0 Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of 

Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris). 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 

2° Europese bever - Castor fiber; 

3° Kamsalamander - Triturus cristatus; 

4° Kleine modderkruiper - Cobitis taenia; 

5° Otter - Lutra lutra; 

6° Rivierrombout - Gomphus flavipes; 

7° Rivierdonderpad - Cottus gobio. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ‘BE2200037 Uiterwaarden langs de Limburgse 

Maas met Vijverbroek’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos-en moerasgebieden 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35946] 

23 APRIL 2014.—Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone ‘BE2400011 

Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ en definitieve vaststelling voor 

die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone ‘BE2422315 

De Dijlevallei’ van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2400011 aangemerkte gebied, genaamd 

’Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ en gelegen in de gemeenten Bertem, 

Bierbeek, Herent, Huldenberg, Kortenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren wordt aangewezen als 

speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 10 van het Procedurebesluit. 

Binnen de Valleien van de Dijle, Laan en IJse zijn alluviale bossen, graslanden, ruigtes, moeras- en open 

waterhabitats van belang. De valleibossen zijn een rijke schakering van bronbossen en beekbegeleidend Vogelkers- 

Essenbos. Graslanden betreffen o.m. laaggelegen schraal hooiland. De grote vijvercomplexen in de Dijle- en Laanvallei 

zijn belangrijk voor doortrekkende en overwinterende watervogels en als broedgebied voor Roerdomp Woudaap en 

Porseleinhoen. 

Op de hogere gronden komen (droge) bossen en heiderelicten voor. Het boscomplex Heverleebos-Meerdaalwoud 

heeft een oppervlakte van ca. 2.000 ha en bestaat vooral uit zure beukenbossen en eiken-haagbeukenbossen. Van heide 

en heischrale habitats komen nog relicten voor. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone BE2400011 bedraagt 4068 ha. Het gebied kent 18 deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied ‘BE2400011 Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ 

wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet 

(21 oktober 1997), met vermelding van hun Natura2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een prioritaire 

habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

2° 4030 Droge Europese heide; 

3° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

4° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

5° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

6° 7140 Overgangs- en trilveen; 

7° 7220 Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion); 

8° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

9° 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum; 

10° 9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het 

Carpinion-betuli; 

11° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied ‘BE2400011 Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ wordt 

als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van het Natuurdecreet : 

1° Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 

2° Europese bever - Castor fiber; 

3° Kamsalamander - Triturus cristatus; 

4° Zeggekorfslak - Vertigo moulinsiana; 

5° Vliegend hert - Lucanus cervus; 

6° Rivierdonderpad - Cottus gobio. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden ‘BE2400011 Valleien van de Dijle, Laan en 

IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’ en ‘BE2422315 De Dijlevallei’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit 

besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/36666] 

23 APRIL 2014.—Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone ‘BE2200031 

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ en 

definitieve vaststelling voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale 

beschermingszones ‘BE2219312 Het Vijvercomplex van Midden-Limburg’ en ‘BE2200525 Bokrijk en omgeving’ 

van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2200031 ‘Valleien van de Laambeek, 

Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’, en gelegen in de gemeenten Hasselt, 

Heusden-Zolder, Zonhoven, Genk, Houthalen-Helchteren wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter 

uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het Procedurebesluit. 

Ruimtelijk zijn er drie deelgebieden. De deelgebieden ‘Vijvergebied’ en ‘Bokrijk – ’t Wik’ worden in hoofdzaak 

gekenmerkt door vijver- en moerashabitats afgewisseld door bossen. Deelgebied Teut-Tenhaagdoornheide is in de 

eerste plaats een heide- en vennengebied. De verschillende deelgebieden worden doorsneden door zuidwest 

georiënteerde beekvalleien. 

In het gebied komen tientallen wateroppervlakken voor die van origine voedsel- en mineralenarm zijn. De vijveren 

moerashabitats die ermee samenhangen herbergen voor Vlaanderen zeer belangrijke populaties van de soorten 

Roerdomp,Woudaap, Knoflookpad, Boomkikker, Drijvende waterweegbree en Gevlekte witsnuitlibel. In de Kempense 

waterloop de Laambeek komt nog een kleine populatie Beekprik voor. 

Binnen het heide-ecosysteem komen heischrale graslanden, droge heide, stuifduinen, natte heide en overgangs- of 

trilveen. Het grootste deel hiervan is gelegen in deelgebied Teut-Tenhaagdoornheide met ca. 550 ha heidehabitats. 

Binnen de speciale beschermingszone komen actueel ca 500 ha Europese boshabitats voor, zowel droge loofbossen 

op de hogere zandgronden als valleibossen. 

Art. 3. § 1. Het gebied ‘BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 

vijvergebieden en heiden’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage 

I van het Natuurdecreet (21 oktober 1997), met vermelding van hun Natura2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft 

dat het een prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2310 - Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten; 

2° 2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen; 

3° 3110 - Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae); 

4° 3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae 

en/of de Isoeto-Nanojuncetea; 

5° 3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

6° 3160 - Dystrofe vennen; 

7° 4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

8° 4030 - Droge Europese heide; 

9° 6230* -Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden 

in het binnenland van Europa); 

10° 6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

11° 6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

12° 7140 - Overgangs- en trilveen; 

13° 7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion; 

14° 9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

15° 9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

16° 91E0* -Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied ‘BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 

vijvergebieden en heiden’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van 

bijlage II van het Natuurdecreet: 

1° Bittervoorn; 

2° Drijvende waterweegbree; 

3° Gevlekte witsnuitlibel; 

4° Grote modderkruiper; 

5° Meervleermuis; 

6° Platte schijfhoren; 

7° Spaanse vlag; 

8° Beekprik; 

9° kamsalamander. http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 
Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden ‘BE2200031 Valleien van de Laambeek, 

Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’, ‘BE2219312 Het Vijvercomplex van 

Midden-Limburg’ en ‘BE 2200525 Bokrijk en omgeving’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 



Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35980] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2400012 Valleien van de Winge en de Motte 

met valleihellingen’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en 

prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2400012 aangemerkte gebied, genaamd 

‘Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen’, dat ligt in de gemeenten Rotselaar, Holsbeek, Tielt-Winge, 

Bekkevoort, Lubbeek, Bierbeek, Boutersem, Leuven en Hoegaarden, wordt aangewezen als speciale beschermingszone 

ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van 

instandhoudingsdoelstellingen. 

Het gebied is van belang voor droge en natte bossen, ruigtes en natte graslanden, heides en droge graslanden en 

open water en moerasvegetaties met bijhorende soorten als ondermeer bittervoorn, Spaanse vlag en heel wat 

vleermuizen. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 2244 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

twintig deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 2330 open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten; 

2° 3140 kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties; 

3° 3150 van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

4° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

5° 4030 droge Europese heide; 

6° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden 

in het binnenland van Europa); 

7° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion); 

8° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

9° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

10° 7140 Overgangs- en trilveen; 

11° 7220* Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion); 

12° 7230 Alkalisch laagveen; 

13° 9120/90 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion) (incl. overgangen van oude zuurminnende eikenbossen); 

14° 9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot 

het Carpinion-betuli; 

15° 91E0* alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° drijvende waterweegbree - Luronium natans; 

2° kamsalamander - Triturus cristatus; 

3° bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 

4° ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus; 

5° Spaanse vlag - Callimorpha quadripunctaria; 

6° zeggekorfslak - Vertigo moulinsiana. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ‘BE2400012 Valleien van de Winge en de 

Motte met valleihellingen’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 15-10-2014 

  



Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35988] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2400010 - Valleigebied tussen Melsbroek, 

Kampenhout, Kortenberg en Veltem’ en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2400010 aangemerkte gebied, genaamd 

‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem’, dat ligt in de gemeenten Steenokkerzeel, 

Kampenhout, Kortenberg, Herent, Zemst, Vilvoorde en Machelen, wordt aangewezen als speciale beschermingszone 

ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van 

instandhoudingsdoelstellingen. 

Typisch voor deze valleigebieden van de Molenbeek en de Weesbeek is dat zij onder invloed staan van kalkrijk 

grondwater. De grote hoeveelheden nutriëntarme, kalkrijke kwel die in een aantal zones aan de oppervlakte komt is 

bepalend voor de uitzonderlijke natuurwaarden in deze gebieden. Dit zorgt immers voor het voorkomen van voor 

Vlaanderen zeer zeldzame moeras-, vijver- en graslandbiotopen. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 1445 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

negen deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. Vegetaties; 

2° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa)*; 

3° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion); 

4° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

5° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

6° 7140 Overgangs- en trilveen; 

7° 7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae*; 

8° 7220* Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)*; 

9° 7230 Alkalisch laagveen; 

10° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

11° 9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het 

Carpinion-betuli; 

12° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)*. 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 

2° Zeggekorfslak - Vertigo moulinsiana. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ‘BE2400010 Valleigebied tussen Melsbroek, 

Kampenhout, Kortenberg en Veltem’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35981] 

23 APRIL 2014.—Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone ‘BE2100026 

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ en definitieve vaststelling voor die 

zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones ‘BE2100424 

De Zegge’ en ‘BE2101639 De Ronde Put’ van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald : 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2100026 ‘Valleigebied van de Kleine Nete 

met brongebieden, moerassen en heiden’, en gelegen in de gemeenten Ranst, Lier, Nijlen, Zandhoven, Grobbendonk, 

Vorselaar, Herentals, Olen, Kasterlee, Geel, Retie, Dessel, Arendonk, Mol en Lommel wordt aangewezen als speciale 

beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 10 van het Procedurebesluit. 

De Kleine Nete is één van de meest natuurlijke rivieren in Vlaanderen. Meer dan 15 % van de Vlaamse oppervlakte 

aan laaglandbeken met goed ontwikkelde waterplantenvegetaties komt in dit gebied voor. De vallei van de Kleine Nete 

is een mozaïek van graslanden, ruigtes, vijvers en bossen en omvat de habitattypes alluviale bossen (ca. 225 ha), 

glanshaverhooilanden (ca. 2,5 ha), veldrusgraslanden (ca. 1 ha), alluviale ruigtes (ca. 28 ha), van nature eutrofe plassen 

(ca. 47 ha) en overgangsveen (ca. 10 ha). 

De Kleine Netevallei is leefgebied voor de habitatrichtlijnsoorten Bittervoorn, Kleine modderkruiper, Rivierprik, 

Rivierdonderpad, Beekprik, Spaanse Vlag, Rosse vleermuis en Ruige dwergvleermuis, maar ook voor vogelrichtlijnsoorten 

als Porseleinhoen, IJsvogel, Blauwborst, Woudaap, Roerdomp en Bruine kiekendief. De benedenloop van de 

Kleine Nete is onderhevig aan het getij en is belangrijk voor de ontwikkeling van estuariene natuur (ca. 14 ha). Het is 

een essentieel paaigebied voor de Fint. 

Op de droge zandgronden komen naast uitgestrekte naaldhoutbestanden ook zuurminnende eiken-berkenbossen 

en eiken-beukenbossen voor (samen ca. 175 ha). Soorten die afhankelijk zijn van grote boscomplexen zoals Gewone 

baardvleermuis, Brandts vleermuis, Franjestaart, Ingekorven vleermuis, Zwarte specht en Wespendief vinden hier een 

leefgebied. Naast bossen komen op de droge zandgronden ook zeer waardevolle habitats uit de heidesfeer voor : droge 

heide (ca. 28 ha ), duinheide en duingraslanden (samen ca. 110 ha) en droge heischrale graslanden (ca. 2,5 ha). Deze 

habitats zijn o.m. leefgebied voor Gladde slang. 

Het vochtige heidelandschap omvat naast vochtige heide (ca. 100 ha) ook voedselarme tot matig voedselrijke 

vennen (ca. 37 ha). Deze habitattypes zijn leefgebied voor soorten als Heikikker, Poelkikker, Rugstreeppad en Drijvende 

waterweegbree. 

In het Buitengoor-Meergoor komen uiterst zeldzame galigaanmoerassen en alkalisch laagveen (samen ca. 5 ha) 

voor. Het is de enige groeiplaats in Vlaanderen van de Groenknolorchis en leefgebied van de Gevlekte witsnuitlibel. In 

Lommel komen ook kalkhoudende plassen met kranswieren (ca. 20 ha) voor. 

Art. 3. § 1. Het gebied ‘BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ 

wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet 

(21 oktober 1997), met vermelding van hun Natura2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een prioritaire 

habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn : 

1° 1130 Estuaria; 

2° 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten; 

3° 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen; 

4° 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae 

en/of de Isoeto-Nanojuncetea; 

5° 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische vegetaties van Chara; 

6° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

7° 3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren; 

8° 3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het 

Callitricho-Batrachion; 

9° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

10° 4030 Droge Europese heide; 

11° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane 

gebieden in het binnenland van Europa); 

12° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion); 

13° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

14° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

15° 7110*/7120 Actief hoogveen/Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is; 

16° 7140 Overgangs- en trilveen; 

17° 7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion; 

18° 7210* Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae; 

19° 7230 Alkalisch laagveen; 

20° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 
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21° 9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

22° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied ‘BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ wordt als 

speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van het Natuurdecreet : 

1° Groenknolorchis; 

2° Drijvende waterweegbree; 

3° Gevlekte witsnuitlibel; 

4° Spaanse vlag; 



5° Beekprik; 

6° Rivierprik; 

7° Fint; 

8° Kleine modderkruiper; 

9° Rivierdonderpad; 

10° Bittervoorn; 

11° Ingekorven vleermuis. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden ‘BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete 

met brongebieden, moerassen en heiden’, ‘BE2100424 De Zegge’ en ‘BE2101639 De Ronde Put’, vermeld in bijlage 2, 

gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/36411] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone BE2100024 

‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ en definitieve vaststelling voor die zone en voor de met 

toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone BE2101538 ‘Arendonk, Merksplas, 

Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout’ van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2100024 aangemerkte gebied, genaamd 

‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’, en gelegen in de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Merksplas, 

Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, 

§ 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het 

Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het Procedurebesluit. 

Het habitatrichtlijngebied is 3.627 ha groot en omvat 16 deelgebieden. BE2100024 ‘Vennen, heiden en moerassen 

rond Turnhout is aangemeld voor 20 Europese habitattypes en 12 Europese soorten. De habitats en soorten binnen het 

gebied kunnen worden gegroepeerd in drie ecotoopclusters: (a) heidelandschap, (b) moeraslandschap en (c) droge 

bossen. 

Het ‘heidelandschap’ is aspectbepalend. In de SBZ komen nog goed ontwikkelde voedselarme habitats (of in 

ontwikkeling voor), waar het gebied in Vlaanderen volgens de G-IHD zeer belangrijk (4010, 4030, 7150) tot essentieel 

(3110, 3130, 6230, 7140) voor is. Voor de populatie van ‘heidesoorten’ als boomleeuwerik (Lullula arborea), heikikker 

(Rana arvalis), poelkikker (Rana lessonea) en rugstreeppad (Bufo calamita) is de SBZ in Vlaanderen zeer belangrijk; 

voor de populatie van gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) essentieel. 

Naast vennen zijn oude ontginningsplassen (3150) en moerassen kenmerkend voor het gebied. Binnen de 

moerashabitats komt alkalisch laagveen (7230) en alkalisch (7140_base) en mesotroof overgangs- en trilveen 

(7140_meso) voor. De plassen en moerassen liggen veelal in een mozaïek van regionaal belangrijke biotopen (rbb’s), 

opgaande begroeiing zoals struweel en alluviaal bos (91E0*) of sluiten aan op natte graslanden. Het ‘moeraslandschap’ 

heeft een hoge avifaunistische waarde. De SBZ is van essentieel belang voor grote modderkruiper (Misgurnus fossilis). 

Bebossing komt verspreid voor over de deelgebieden van de SBZ-H. Veel van de bossen zijn een gevolg van de 

ontginning van de historische heide en worden gekenmerkt door homogene bestanden. Naald- en gemengd bos 

domineren. Het aandeel actueel habitatwaardig bos is gering. 

Art. 3. § 1. Het gebied BE2100024 ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ wordt als speciale beschermingszone 

aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet (21 oktober 1997), met vermelding 

van hun Natura2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft in de zin van de 

Habitatrichtlijn: 

1° 2310 - Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten; 

2° 2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen; 

3° 3110 - Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae); 

4° 3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of de 

Isoëto-Nanojuncetea; 

5° 3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

6° 3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren; 

7° 3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het 

Callitrico-Batrachion; 

8° 4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

9° 4030 - Droge Europese heide; 

10° 6230* - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden 

in het binnenland van Europa); 

11° 6410 – Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion caeruleae); 

12° 6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

13° 7110* - Actief hoogveen; 

14° 7140 - Overgangs- en trilveen; 

15° 7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion; 

16° 7210* - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van Caricion davallianae; 

17° 7230 - Alkalisch laagveen; 

18° 9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

19° 9160 - Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot het 

Carpinion betuli; 

20° 9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten; 

21° 91E0* - Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 
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§ 2. Het gebied BE2100024 ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ wordt als speciale beschermingszone 

aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van het Natuurdecreet: 

1° Drijvende waterweegbree (Luronium natans); 

2° Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis); 

3° Kleine modderkruiper (Cobitis taenia); 

4° Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis); 

5° Meervleermuis (Myotis dasycneme); 

6° Kamsalamander (Triturus cristatus). 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden BE2100024 ‘Vennen, heiden en moerassen 

rond Turnhout’ en BE2101538 ‘Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout’, vermeld in bijlage 2, 

gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 



Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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Voerstreek 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35979] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2200039 Voerstreek’ en definitieve vaststelling 

van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2200039 aangemerkte gebied, genaamd 

‘Voerstreek, dat ligt in de gemeente Voeren’ , wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van 

artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het 

Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 

3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

De Voerstreek wordt gekenmerkt door bossen op de hoger gelegen delen die door de abiotische situatie bestaan 

uit een groot aantal verschillende boshabitats. Deze bossen gaan op de hellingen plaatselijk over in verschillende types 

soortenrijke graslandhabitats. In de valleien stromen bronbeken die het leefgebied vormen van tal van Europees 

beschermde vissen en enkele beekbegeleidende habitattypes. De verschillende natuurclusters liggen ingebed in een 

bocagelandschap met hagen en houtkanten. Door deze grote variatie aan habitattypes komen er een groot aandeel 

habitatrichtlijnsoorten in de SBZ voor. De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 1636 ha. De speciale 

beschermingszone bestaat uit zes deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het 

Callitricho-Batrachion; 

2° 4030 Droge Europese heide; 

3° 6210 Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende substraten (Festuco- 

Brometalia); 

4° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

5° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

6° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion); 

7° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones 

8° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

9° 7220* Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion); 

10° 9110 Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum; 

11° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

12° 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum; 

13° 9150 Midden-Europese kalkminnende beukenbossen behorend tot het Cephalanthero-Fagetum; 

14° 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot het 

Carmpinion-Betuli; 

15° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae); 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus; 

2° Vale vleermuis - Myotis myotis; 

3° Grote hoefijzerneus - Rhinolophus ferrumequinum; 

4° Kamsalamander - Triturus cristatus; 

5° Vliegend hert - Lucanus cervus; 

6° Spaanse vlag - Callimorpha quadripunctaria; 

7° Rivierdonderpad - Cottus gobio; 

8° Atlantische zalm - Salmo salar; 

9° Beekprik – Lampetra planeri. 
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Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied BE2200039 Voerstreek, vermeld in bijlage 2, 

gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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West Vlaams heuvelland 
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35948] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2500003 West-Vlaams Heuvelland’ en 

definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2500003 aangemerkte gebied, genaamd 

’West-Vlaams Heuvelland ‘, dat ligt in de gemeenten Heuvelland, Ieper, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke, wordt 

aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van 

speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

Het West-Vlaams Heuvelland wordt gekenmerkt door een gevarieerd landschap met talrijke bossen (met een 

belangrijk aandeel oud bos), bronnen, beekvalleien (met relicten van halfnatuurlijke graslanden), relicten van droge en 

natte heide en veel kleine landschapselementen (poelen, oude bomenrijen en houtkanten, ...). 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 1.878 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

acht deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

2° 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix; 

3° 4030 Droge Europese heide; 

4° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

5° 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion); 

6° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

7° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

8° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

9° 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum; 

10° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 

2° Kamsalamander - Triturus cristatus. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ‘BE2500003 West-Vlaams Heuvelland’, 

vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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Zoniënwoud  
VLAAMSE OVERHEID 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

[C − 2014/35949] 

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2400008 Zoniënwoud’ 

en definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken 

provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald: 

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de 

Habitatrichtlijn te noemen. 

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2400008 aangemerkte gebied, genaamd 

‘Zoniënwoud’, dat ligt in de gemeenten Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren, wordt aangewezen als 

speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale 

beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen. 

Het gebied is een historische boskern met gevarieerde bodem- en hydrologische condities en één van de grootste 

aaneengesloten loofbossen van Vlaanderen. Het gebied sluit aan op bosgedeeltes in het Waalse en Brusselse Gewest. 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 2761 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit 

twee deelgebieden. 

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van 

bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″aangeeft dat het een 

prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn: 

1° 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition; 

2° 4030 Droge Europese heide; 

3° 6210 Droge half-natuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende bodems (Festuco 

Brometalia); 

4° 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in 

het binnenland van Europa); 

5° 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones; 

6° 6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

7° 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion 

robori-petraeae of Ilici-Fagenion); 

8° 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum; 

9° 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het 

Carpinion-betuli; 

10° 91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). 

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van 

het Natuurdecreet: 

1° Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 

2° Kamsalamander - Triturus cristatus; 

3° Vliegend hert - Lucanus cervus; 

4° Vale vleermuis - Myotis myotis; 

5° Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus; 

6° Mopsvleermuis - Barbastella barbastellus; 

7° Bechstein’s vleermuis - Myotis bechsteini. 

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen, 

worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ’BE2400008 Zoniënwoud’, vermeld in bijlage 

2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld. 

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
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