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DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW 

 

 

MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING 

 

Betreft: Technisch nazicht van vier ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering tot 

aanwijzing van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn 

en tot vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn 

 

 

Op 23 april 2014 heeft de Vlaamse Regering 36 ontwerpbesluiten tot aanwijzing van de speciale 

beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn en tot vaststelling van de bijhorende 

instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn 

definitief goedgekeurd mits technisch nazicht (VR 2014 0404 DOC.0467).  

 

Op 9 mei 2014 heeft de Vlaamse Regering akte genomen van een eerste technisch nazicht (VR 2014 

0905 MED.0241).  

 

Een tweede, doorgedreven technisch nazicht heeft voor de vier volgende ontwerpen van besluit 

nog een beperkt aantal wijzigingsvoorstellen opgeleverd die verwerkt zijn in de als bijlage 

toegevoegde, aangepaste ontwerpen van besluit.  

 

1° het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn 

van de speciale beschermingszone 'BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, 

Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden' en tot definitieve vaststelling voor die 

zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermings-

zone 'BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek' van de bijbehorende 

instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten (VR 2014 0404 DOC.0467/8BIS) 

 

Artikel 3, §3, wordt opgeheven.  

In het onderbouwende rapport voor SBZ-H BE2200029 Zwarte Beek  werden gelijktijdig de 

doelen en de prioritaire inspanningen voor de SBZ-V BE2218311 ( Zwarte Beek ) opgemaakt. Bij 
opmaak van het aanwijzingsbesluit voor SBZ-H BE2200029 werden in artikel 3 foutief ook de 

vogelsoorten waar-voor SBZ-V BE2218311 is aangemeld, opgenomen. Gezien de aanwijzing enkel 
betrekking heeft op de SBZ-H, moeten deze vogelsoorten geschrapt worden uit het 

aanwijzingsbesluit.  

 

2° het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone 

'BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek' en tot definitieve vaststelling 

van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten (VR 2014 0404 

DOC.0467/16BIS)  

 

In artikel 3 wordt een nieuw punt 8° toegevoegd dat luidt als volgt: 8° 6430 Voedselrijke 

zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones; .  
Habitattype 6430 werd aangemeld voor deze SBZ en werd tot doel gesteld in de SBZ, maar 

het habitattype werd foutief niet opgenomen in artikel 3 van het aanwijzingsbesluit.  

 

VR 2016 1609 MED.0348/1
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In bijlage 2 wordt op pagina 9, tweede alinea, de zinsnede , kleine modderkruiper  opgeheven en 
worden op pagina 11 de volgende bepalingen opgeheven.  

 

Kleine 

modderkruiper 

–Cobitis 
taenia 

= / ↑ Doel: Behoud 

van de huidige 

populaties en 

areaal, met een 

mogelijke 

toename. 

 

↑ Doel: Voldoende tot goede staat 

van instandhouding. Streven naar 

een verbetering van de 

waterkwaliteit (traagstromende 

wateren) en een toename van de 

waterplantenvegetatie.  

 

In het onderbouwende rapport tot opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen werd 

gelijktijdig de doelstelling opgemaakt voor zowel SBZ BE2300044 ( Zandleemstreek ) als SBZ 
BE2300006 ( SIGMA ). Bij overzetting van de doelen per aanwijzingsbesluit werd verkeerdelijk het 

doel voor Kleine modderkruiper uit SBZ BE2300006 eveneens in het aanwijzingsbesluit voor SBZ 

BE2300044 opgenomen. De kleine modderkruiper is niet aangemeld voor dit SBZ.  

 

3° het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone 

'BE2200041 Jekervallei en bovenloop van de Demervallei' en tot definitieve vaststelling van 

de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten (VR 2014 0404 

DOC.0467/17BIS)  

 

In artikel 3, §1, worden de woorden  9190 Oude zuurminnende eiken“ossen met Quer”us robur op 

zandvlakten  opgeheven.  
De doelstellingen voor habitattype 9190 werden in de loop van het overlegproces uit het 

rapport voor dit besluit verwijderd omdat het habitattype niet was aangemeld voor deze 

SBZ. Het habitattype werd foutief toch opgenomen in het artikel 3.  

 

In artikel 3, §2, wordt punt 7° opgeheven.  

De doelstellingen voor de Europese bever werden in de loop van het overlegproces uit het 

rapport voor dit besluit verwijderd omdat de soort niet was aangemeld voor deze SBZ. De soort 

werd foutief toch opgenomen in het artikel 3.  

 

4° het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn 

van de speciale beschermingszone 'BE 2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de 

Nederlandse grens tot Gent' en tot definitieve vaststelling voor die zone en voor de met 

toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones 'BE 2301235 

Durme en Middenloop van de Schelde', 'BE 2301336 Schorren en polders van de Beneden-

Schelde' en het onderdeel Blokkersdijk van de speciale beschermingszone 'BE2300222 De 

Kuifeend en Blokkersdijk' van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

(VR 2014 0404 DOC.0467/20BIS)  

 

Artikel 3 wordt vervangen.  

Bij de opmaak van het ontwerpbesluit voor de SBZ BE 2300006 werden, door het vergeten 

van een tekstbewerking, de in het standaardsjabloon opgesomde habitats en soorten niet 

vervangen door de lijst van habitats en soorten waarvoor de SBZ moet worden aangewezen. 

 

 

Joke SCHAUVLIEGE  

Vlaams minister van Omgeving,  

Natuur en Landbouw  
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Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale 
beschermingszone ‘BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de 

zandleemstreek’ en tot definitieve vaststelling van de 
bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

 

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 

natuurlijke milieu, artikel 7, vervangen bij het decreet  van 19 juli 2002 en gewijzigd bij 

het decreet van 12 december 2008, artikel 8, artikel 13, §1, gewijzigd bij het decreet van 

19 juli 2002, artikel 36bis, §9, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij 

de decreten van 22 april 2005, 19 mei 2006, 7 december 2007 en 12 december 2008, 

artikel 36ter, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij de decreten van 

19 mei 2006, 27 april 2007 en 8 mei 2009, en artikel 51, vervangen bij het decreet van 

19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 tot vaststelling van de 

gebieden die in uitvoering van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 

de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 

natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie zijn 

voorgesteld als speciale beschermingszones; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de aanwijzing 

van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot aanwijzing van 

de speciale beschermingszone ‘BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de 

Zandleemstreek’ en tot vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten, waarmee de regering het voorontwerp van instandhoudingsdoelstellingen 

en prioriteiten voor het desbetreffende gebied principieel heeft vastgelegd; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 

december 2012; 

Gelet op het advies 2011-71 van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 

20 oktober 2011 

Gelet op het gemeenschappelijk advies 06-2012/01-2012, gegeven op 19 januari 

2012/27 januari 2012, het gemeenschappelijk advies 21-2012/04-2012, gegeven op 22 

maart 2012/30/ maart 2012 en het gemeenschappelijk advies 64-2012, gegeven op 28 

september 2012, van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en de Strategische 

Adviesraad voor Landbouw en Visserij; 

Gelet op de adviesaanvraag die op 21 december 2011 bij de Milieu- en Natuurraad van 

Vlaanderen en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij is ingediend, met 

toepassing van artikel 9, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 
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betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van 

instandhoudingsdoelstellingen; 

Overwegende dat door de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en door de Strategische 

Adviesraad voor Landbouw en Visserij geen advies werd verstrekt binnen de termijnen 

gesteld door artikel 16, §2, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische 

adviesraden; 

Overwegende dat de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen op 8 februari 2012 heeft 

meegedeeld dat de termijn voor advies niet gehaald werd en dat de procedure 

verdergezet mag worden; 

Gelet op de adviesaanvraag die op 21 december 2011 bij de Sociaal-Economische Raad 

van Vlaanderen is ingediend, met toepassing 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; 

Overwegende dat de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen op 11 januari 2012 

beslist heeft geen advies uit te brengen over de voorontwerpen van besluit tot aanwijzing 

met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszones, zoals door de 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen bekrachtigd op 18 januari 2012; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van 

Vlaanderen, artikel 21, dat toestaat dat wordt voorbijgegaan aan de ontstentenis van een 

advies; 

Gelet op het advies 53.851/1/V t.e.m. 53.886/1/V van de Raad van State, gegeven op 

18 september 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op 

de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Overwegende dat op grond van 

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

het natuurlijke milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen, de Vlaamse Regering elk 

gebied dat in aanmerking komt als speciale beschermingszone en dat ze definitief heeft 

vastgesteld in de zin van artikel 36bis, §6, van het Natuurdecreet of dat krachtens artikel 

36bis, §12, van het Natuurdecreet geacht wordt definitief te zijn vastgesteld in de zin 

van artikel 36bis, §6, van het Natuurdecreet bij besluit als speciale beschermingszone 

moet aanwijzen; dat ze dat zo spoedig mogelijk moet doen, uiterlijk binnen zes jaar 

nadat de Europese Commissie het gebied van communautair belang heeft verklaard; 

Overwegende dat het gebied ‘BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de 

zandleemstreek’ bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 tot vaststelling 

van de gebieden die in uitvoering van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG van de 

Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 

de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna aan de Europese Commissie zijn 

voorgesteld als speciale beschermingszones, is vastgesteld als gebied dat ter uitvoering 

van artikel 4.1 van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 

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

en flora, hierna de Habitatrichtlijn te noemen, door het Vlaamse Gewest aan de Europese 

Commissie is voorgesteld als speciale beschermingszone en daarom, ingevolge artikel 

36bis, §12, van het Natuurdecreet, geacht wordt definitief te zijn vastgesteld in de zin 

van artikel 36bis, §6, van het Natuurdecreet; 

Overwegende dat de Europese Commissie het voormelde gebied van communautair 

belang heeft verklaard bij beschikking 2004/813/EG van 7 december 2004 tot 

vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van de lijst van gebieden 

van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio; dat het voormelde 

gebied moet worden aangewezen als speciale beschermingszone; 
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Overwegende dat de speciale beschermingszones met toepassing van de Habitatrichtlijn 

moeten worden aangewezen voor de instandhouding van de habitats uit de bijlage I bij 

het Natuurdecreet en van de soorten uit de bijlage II bij het Natuurdecreet; 

Overwegende dat artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 

betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van 

instandhoudingsdoelstellingen, hierna het Procedurebesluit te noemen, de elementen 

opsomt die een aanwijzingsbesluit moet bevatten; dat overeenkomstig artikel 10 van het 

Procedurebesluit een voorstel voor toevoegingen of schrappingen van Europees te 

beschermen habitats en soorten in het aanwijzingsbesluit opgenomen moet worden als 

dat vereist is op basis van nieuwe wetenschappelijke gegevens; dat bij de rapportering 

over de staat van instandhouding van de Europees te beschermen soorten en habitats ter 

uitvoering van artikel 17.1 van de Habitatrichtlijn en tijdens de opmaak van het rapport 

ter onderbouwing van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen van 8 mei 2010 als 

vermeld in artikel 5 van het Procedurebesluit, en het rapport ter onderbouwing van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied, vermeld in artikel 8 van het 

Procedurebesluit, nieuwe wetenschappelijke gegevens werden verzameld over het 

voorkomen van Europees te beschermen soorten en habitats in dat gebied en het belang 

van dat gebied voor het duurzame voortbestaan van die soorten en habitats in 

Vlaanderen;  

Overwegende dat op grond van artikel 36ter, §1, van het Natuurdecreet ter uitvoering 

van de Habitatrichtlijn en richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese 

Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand,  de 

administratieve overheid binnen de speciale beschermingszones de nodige 

instandhoudingsmaatregelen neemt die moeten beantwoorden aan de ecologische 

vereisten van de typen habitats, vermeld in bijlage I van het Natuurdecreet, en de 

soorten, vermeld in de bijlagen II, III en IV van het Natuurdecreet, alsook van de niet in 

bijlage IV van het decreet genoemde en op het grondgebied van het Vlaamse Gewest 

geregeld voorkomende soorten trekvogels; 

Overwegende dat krachtens artikel 10 van het Procedurebesluit, voor elk gebied dat 

moet worden aangewezen als speciale beschermingszone op grond van artikel 36bis, §9, 

van het Natuurdecreet, het voorontwerp van instandhoudingsdoelstellingen moet worden 

geïntegreerd in het voorontwerp van aanwijzingsbesluit; dat het besluit dat het gebied 

‘BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ aanwijst als speciale 

beschermingszone de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied moet bevatten; 

Overwegende dat de instandhoudingsdoelstellingen voor een Europees te beschermen 

gebied worden opgemaakt op basis van een rapport dat de componenten, vermeld in 

artikel 8 van het Procedurebesluit, bevat; dat in het daarin te formuleren voorstel van 

instandhoudingsdoelstellingen de prioriteiten worden geïntegreerd; dat waar in het 

Procedurebesluit prioriteiten zijn gedefinieerd als “een voorrangsorde van 

instandhoudingsdoelstellingen binnen een Europees te beschermen gebied, gelet op de 

Europees te beschermen soorten en habitats waarvoor het gebied is aangeduid, gelet op 

de desbetreffende gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen en gelet op de voor dat 

Europees te beschermen gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging 

met betrekking tot de in dat gebied te beschermen soorten en habitats”, die 

'voorrangsorde van instandhoudingsdoelstellingen' te begrijpen is als de oplijsting van 

een aantal te nemen acties die inspelen op de naar voren geschoven 

instandhoudingsdoelstellingen; dat die acties niet per definitie zullen toelaten om alle 

instandhoudingsdoelstellingen te realiseren, maar dat het prioritair aanpakken ervan een 

sterke voorkeur geniet; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 9 van het Procedurebesluit, de minister een 

voorontwerp van instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten vaststelt op basis van 1° 

het bovenvermelde rapport, 2° een door het Agentschap voor Natuur en Bos opgemaakt 

verslag over een consultatie, met betrekking tot dat rapport, van de betrokken 
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doelgroepen in het Europees te beschermen gebied in kwestie, 3° het overleg met de 

gewestelijke overleggroep, vermeld in artikel 3 van het Procedurebesluit, over de in de 

twee vorige punten vermelde documenten; dat het verslag over de consultatie van de 

lokale doelgroepen is opgemaakt op 14 juni 2012  en dat het bovenvermelde overleg met 

de gewestelijke overleggroep heeft plaatsgevonden op 21 februari 2012; 26 juli 2012 en 

10 september 2012;  

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos, op grond van de besprekingen bij 

dat overleg, het ontwerprapport, vermeld in artikel 8 van het Procedurebesluit heeft 

afgewerkt en het rapport heeft overhandigd aan de bevoegde minister op 10 oktober 

2012; dat het rapport alle componenten bevat die vereist zijn op grond van dat artikel 8; 

Overwegende dat de bevoegde minister, op basis van het haar op 10 oktober 2012 

overhandigde rapport, het bovenvermelde verslag over de consultatie en het 

bovenvermelde overleg met de gewestelijke overleggroep, het voorontwerp van de 

instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor het gebied heeft vastgesteld;  

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos rekening heeft gehouden met de 

ontvangen adviezen 2011-71, 06-2012/01-2012, 21-2012/04-2012 en 64-2012 van de 

strategische adviesraden, waaruit wijzigingen aan de instandhoudingsdoelstellingen en 

prioriteiten, zoals door de Vlaamse regering principieel goedgekeurd op 14 december 

2012, zijn gevolgd; 

Overwegende dat de Minaraad in haar advies 2011-71 suggereert dat de Vlaamse 

Overheid zich ter dege voorbereidt op mogelijke vervolgstappen in lijn met het lopende 

overlegproces en daarover ook duidelijk communiceert met de overlegpartners; 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van het bovenstaand 

advies in samenwerking met de overlegpartners het overlegproces heeft geëvalueerd en 

bijgestuurd, in samenwerking met de overlegpartners het implementatietraject heeft 

uitgewerkt en dat de overlegpartners actief betrokken werden in de werkgroepen rond 

bestaande kwesties; 

Overwegende dat de Minaraad in haar advies 2011-71 voorstelt om de aanbevelingen 

van de WTC verder door te vertalen; 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van het bovenstaand 

advies in samenwerking met de overlegpartners vijf kwestie-werkgroepen opstartte die 

een aantal steeds weerkerende kwesties dienden op te lossen, dat de Vlaamse 

Overleggroep besliste de referentiewaarden niet te wijzigen tijdens het huidige proces, 

gezien dit een voor Europe juridisch onaanvaardbaar uitstel voor de goedkeuring van de 

instandhoudingsdoelstellingen en prioritaire inspanningen zou teweegbrengen, dat in het 

voorjaar 2013 een WBC rond de referentiewaarden wordt opgestart, waarna deze in 

functie van de eventuele herziening van de doelstellingen ikv de monitoring en 

zesjaarlijkse rapportering en evaluatie door de EC, al dan niet bijgesteld kunnen worden; 

dat de gewijzigde instandhoudingsdoelstellingen door de WTC opnieuw bekeken werden 

en de conclusie van de WTC hierover voorwaardelijk gunstig was; 

Overwegende dat de Minaraad in haar advies 2011-71 vraagt dat er werk wordt gemaakt 

van een uitvoeringsplan in overleg met de doelgroepen, zodat het voor de betrokken 

actoren duidelijk is wie welke doelen waar en wanneer moet realiseren; 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van het bovenstaand 

advies in samenwerking met de overlegpartners een implementatienota heeft opgesteld, 

waarin de krachtlijnen van de realisatie werden vastgelegd en dat er voor de figuur van 

een Natura 2000 management plan per speciale beschermingszone gekozen wordt; 
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Overwegende dat de Minaraad en SALV in hun gemeenschappelijk advies 06-2012/01-

2012 vragen dat het overleg over de algemene aandachtpunten bij voorkeur voor eind 

2012 gebeurt, bijvoorbeeld binnen de werkgroepen die de kwesties behandelen; 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van het bovenstaand 

advies in samenwerking met de overlegpartners de verwerking van de algemene 

aandachtspunten heeft geïntegreerd in de werking van de vijf opgestarte kwestie-

werkgroepen en dat de betrokken sectoren na de resultaten van de kwestie-werkgroepen 

en de andere overlegfora, een samenvatting van de nog relevante  aandachtspunten voor 

de implementatie hebben ingediend, dewelke aan de Vlaamse regering worden 

overgemaakt in de ‘standpuntennota’; 

Overwegende dat de Minaraad en SALV in hun gemeenschappelijk advies 06-2012/01-

2012 vragen dat bij een gefaseerde evaluatie van de IHD (ten minste) volgende punten 

in onderlinge afweging mee in rekening gebracht worden: socio-economische toets,  

algemene impact van ruimtebeslag beperken, voldoende waarborgen van de lokale 

gunstige staat van instandhouding in het belang van het behoud van het areaal, belang 

van een robuust doelenkader als buffer voor de dynamiek van de open ruimte; 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van het bovenstaand 

advies in samenwerking met de overlegpartners zowel bij de totstandkoming van de 

gewestelijke en specifieke instandhoudingsdoelstellingen als bij de optimalisatie van de 

specifieke instandhoudingsdoelstellingen binnen de werkgroep kalibratie, deze punten in 

overweging genomen hebben en overwegende dat niet voor elk Europees te beschermen 

habitat of soort dat voor een speciale beschermingszone is aangemeld of binnen een 

speciale beschermingszone voorkomt, er gestreefd moet worden naar een lokaal goede 

staat van instandhouding; 

Overwegende dat de Minaraad en SALV in hun gemeenschappelijk advies 06-2012/01-

2012 vragen een sluitende timing op te stellen met prioriteiten voor het vastleggen van 

de IHD voor alle SBZ-V; 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van het bovenstaand 

advies in samenwerking met de overlegpartners een implementatienota heeft opgesteld, 

waarin een timing met prioriteiten voor het vastleggen van de S-IHD voor alle SBZ-V 

werd opgenomen; 

Overwegende dat de Minaraad en SALV in hun gemeenschappelijk advies 06-2012/01-

2012 vragen dat de problematiek rond de kalibratie van doelstellingen binnen de 

werkgroep kalibratie wordt behandeld, waarbij een duidelijke afweging met de lokale 

socio-economische context bij de kalibratie en de implementatie van de bosdoelstellingen 

wordt benadrukt; 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van het bovenstaand 

advies in samenwerking met de overlegpartners in de werkgroep kalibratie de 

doelstellingen heeft gekalibreerd op verschillende manieren en dat hierbij de socio-

economische context en de wensen van de doelgroepen in overweging werden genomen 

binnen de ecologische randvoorwaarden van de Habitat- en Vogelrichtlijn en dat 

tengevolge van deze oefening de doelstellingen zijn geoptimaliseerd; 

Overwegende dat de Minaraad en SALV in hun gemeenschappelijk advies 06-2012/01-

2012 vragen dat het gebruik van vorken voor de doelstellingen verwijzen naar de 

lopende kalibratie- en de implementatiefase van het IHD-proces en Inzake recreatie 

wijzen op het belang van een passende beoordeling, die de verenigbaarheid van 

geplande activiteiten en de S-IHD moet nagaan; 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van het bovenstaand 

advies in samenwerking met de overlegpartners in de werkgroep kalibratie de 
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doelstellingen heeft gekalibreerd op verschillende manieren en dat hierbij de socio-

economische context en de wensen van de doelgroepen in overweging werden genomen 

binnen de ecologische randvoorwaarden van de Habitat- en Vogelrichtlijn en dat 

tengevolge van deze oefening de vorken voor de Europees te beschermen habitats 

werden omgezet in unieke getallen en overwegende  dat inzake de verwijzing naar de 

Passende beoordeling in de kwestie-werkgroep Passende beoordeling in samenwerking 

met de overlegpartners het instrument Passende beoordeling verder werd uitgewerkt; 

Overwegende dat de Minaraad en SALV in hun gemeenschappelijk advies 06-2012/01-

2012 vragen aan ANB en INBO om na te gaan of: (1) de S-IHD het behoud van het 

areaal van Europees beschermde soorten en habitats voldoende verzekeren; en (2) de 

metapopulatie-criteria voldoende vervat zijn in de S-IHD; 

 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van punt 1 van het 

bovenstaand advies bevestigt dat bij het plaatsen van doelen bij de specifieke 

instandhoudingsdoelstellingen maximaal rekening gehouden werd met het behoud van 

areaal in kritische randhokken, dat in navolging van punt 2 van het bovenstaand advies 

reeds bij de opmaak van de Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen rekening is 

gehouden met de metapopulatiebenadering, dat bij het plaatsen en bij de optimalisatie 

van de doelstellingen binnen de kalibratiewerkgroep gestreefd werd naar de creatie van 

grote kernen voor bronpopulaties voor fauna en dat het streven naar grote kernen ook 

werd vertaald volgens  het principe “zuinig ruimtegebruik; 

Overwegende dat de Minaraad en SALV in hun gemeenschappelijk advies 06-2012/01-

2012 vragen om tegen eind 2012 een concreet plan van aanpak uit te werken om de 

LSVI-tabellen aan te vullen met kensoortvereisten; 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van het bovenstaand 

advies in samenwerking met de doelgroepen een plan van aanpak heeft opgemaakt tot 

wijziging van de LSVI, waarin ook de aanvulling met de kensoortvereisten wordt 

opgenomen, dat dit plan van aanpak is opgenomen in de implementatienota; 

Overwegende dat de Minaraad en SALV in hun gemeenschappelijk advies 06-2012/01-

2012 het belang van grensoverschrijdend overleg benadrukken; 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van het bovenstaand 

advies benadrukt dat tijdens de implementatiefase overleg met alle betrokkenen zal 

gebeuren, dus ook grensoverschrijdend overleg indien dit opportuun is om een 

optimalisatie van inspanningen en resultaat te verkrijgen; 

Overwegende dat de Minaraad en SALV in hun gemeenschappelijk advies 06-2012/01-

2012 ervoor pleiten dat er snel antwoord gegeven wordt op de vraag op welke manier 

het beheer in bestaande natuur- en bosgebieden zal geoptimaliseerd worden. Het 

principe “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” moet meer duidelijkheid 

krijgen; 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van het bovenstaand 

advies in samenwerking met de overlegpartners een implementatienota heeft opgesteld, 

waarin de krachtlijnen van de realisatie werden vastgelegd, waarin werd uitgewerkt op 

welke wijze het beheer in bestaande natuur- en bosgebieden zal geoptimaliseerd worden 

en waarin het principe “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” verder werd 

verduidelijkt; 

Overwegende dat de Minaraad en SALV in hun gemeenschappelijk advies 64-2012 

suggereren dat het duidelijk geografisch lokaliseerbaar probleem van de 

drinkwatervoorziening in principe gebiedsgericht oplosbaar moet zijn; 
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Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van het bovenstaand 

advies in samenwerking met de overlegpartners bij de optimalisatie van de 

instandhoudingsdoelen binnen de werkgroep kalibratie, het belang van de 

drinkwaterwinningen en de socio-economische context in overweging genomen heeft en 

dat tijdens de implementatiefase gebiedsgericht oplossingen gezocht zullen worden voor 

eventuele resterende problemen; 

Overwegende dat de Minaraad en SALV in hun gemeenschappelijk advies 64-2012 van 

oordeel zijn dat in gebieden met groene bestemmingen of in eigendom van een 

bovenlokale overheid er gekozen moet worden om in die gebieden maximale, bijhorende 

aantallen vogelsoorten als doelstelling op te nemen in het licht van zuinig ruimtegebruik, 

efficiëntie en “sterkste schouders, zwaarste lasten”; 

Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos in navolging van het bovenstaand 

advies in samenwerking met de overlegpartners binnen de kalibratie-werkgroep via het 

principe ‘sterkste schouders-zwaarste lasten’ de doelstellingen zo veel mogelijk binnen de 

terreinen van de terreinbeherende verenigingen en overheden heeft geallocceerd, dat 

deze terreinen in het algemeen terreinen met groene bestemmingen zijn, dat door de 

toepassing van het ‘principe zuinig ruimtegebruik’ ook de soortendoelstellingen hierdoor 

maximaal aan deze terreinen werden toegewezen, dat het Agentschap voor Natuur en 

Bos er op wijst dat een maximale toewijzing van doelstellingen louter op basis van 

eigendom en bestemming ingaat tegen het principe zuinig ruimtegebruik, tegen de 

juridische bepalingen uit onder meer de habitatrichtlijn en tegen de ecologische vereisten 

van de soorten en dat soorten alleen maar tot doel kunnen gesteld worden indien er 

geschikt leefgebied voorkomt of een geschikt leefgebied binnen mogelijk is, waarbij ook 

rekening moet gehouden worden met de meta-populatiecriteria; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur; 

Na beraadslaging, 

 

BESLUIT: 

 

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 BE 2300044 

aangemerkte gebied, genaamd ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ , dat 

ligt in de gemeenten Aalst, Bonheiden, Boortmeerbeek, Buggenhout, Erpe-Mere, Gavere, 

Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Lede, Mechelen, Melle, Merelbeke, Oosterzele, 

Vilvoorde, Wetteren, Wichelen en Zemst, 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 sterk verspreid gebied gelegen in de zandleemstreek ten zuidoosten 

van Oost-Vlaanderen, het noorden van Vlaams Brabant en het zuiden van Antwerpen met 

enerzijds versnipperde boscomplexen met plaatselijke heiderelicten en anderzijds 

grasland- en moerascomplexen gelegen in beek- en riviervalleien. Het gebied is uniek in 

Vlaanderen door het voorkomen van het zeldzame habitattype Pimpernelgrasland 
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(6510_hus), belangrijke populaties van de Kamsalamander en de grootste populatie van 

het met uitsterven bedreigd Kruipend moerasscherm. 

 

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 1793 ha. De speciale 

beschermingszone bestaat uit  20 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° 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° 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum; 

12° 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-

haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli; 

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° Kruipend moerasscherm - Apium repens; 

2° Meervleermuis - Myotis dasycneme; 

3° Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus; 

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 ‘BE2300044 Bossen van het 
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zuidoosten van de zandleemstreek’, 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. 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Kris PEETERS 

 

 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

 

 

 

 

 

 

Joke SCHAUVLIEGE 
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Bijlage 1. Situering van de speciale beschermingszone met de code BE2300044, genaamd ‘Bossen van het zuidoosten van 

de zandleemstreek’ 
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2300044 

Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ en tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en 

prioriteiten. 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Kris PEETERS 

 

 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

 

 

 

 

 

 

Joke SCHAUVLIEGE 
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Bijlage 2. De instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de speciale beschermingszone met de code BE2300044, 

genaamd ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ 

I. Instandhoudingsdoelstellingen 

Legende 

Symbool Omschrijving 

� Het doel is een stijging van oppervlakte of populatiegrootte of een 
verbetering van de kwaliteit. 

= Het minimale doel is het behoud van de oppervlakte of populatiegrootte of 
het behoud van de kwaliteit. 

Boslandschap (met zeer plaatselijke heidekernen) 

In  de ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ wordt het boslandschap beschouwd als bestaande uit de habitattypes 
9120, 9130, 9160, 91E0 en 6430_boszomen, waarbinnen zeer plaatselijk heide- en heischrale habitattypes 2310, 2330, 4010, 4030 en 
6230 door beheer van open plekken voorkomen. 

Voor de boshabitattypes 9120, 9130, 9160 en 91E0 wordt deze SBZ als ‘zeer belangrijk’ beschouwd. De habitattypes 6430_boszomen, 
6230, 4010 en 4030 zijn ‘belangrijk’, terwijl er een kennislacune bestaat voor de heidehabitats 2310 en 2330.  

Er wordt gestreefd naar de realisatie van 5 grotere robuuste boscomplexen, die op lange termijn garanties bieden voor de instandhouding 
van leefbare populaties van habitattypische soorten  zoals zwarte specht, middelste bonte specht en wespendief. Hierdoor kunnen 
knelpunten als sterke versnippering en slecht gebufferde bossen die onderhevig zijn aan eutrofiëring / nutriëntenaanrijking gemilderd 
worden. Robuustere kernen verhogen tevens de draagkracht van de gebieden.  

Concreet kunnen enkele grote categorieën op vlak van doelstellingen onderscheiden worden voor de bossen: 

1. Kwaliteitsverbetering op vlak van structuur 

Dit van toepassing op beide SBZ-gebieden. Door het toepassen van een natuurgericht bosbeheer in bossen zal het aandeel aan dikke 
bomen, dood hout, gevarieerde randen en open plekken op termijn toenemen. Dit zijn maatregelen die veel van de habitattypische 
soorten en bijlagesoorten ten goede zullen komen. Een dergelijk natuurgericht beheer wordt voorzien in veel beheerplannen, voor bossen 
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in eigendom van/beheerd door het ANB of de erkende terreinbeherende verenigingen. Bij andere openbare besturen en privé-bossen 
gelegen in VEN zal door toepassen van de CDB, ook de structuurdiversiteit op termijn nog toenemen.  

Ook de ontwikkeling van gevarieerde bosranden en –zomen zijn voor de SBZ van belang. Op de droge tot natte gronden is het van belang 
om gevarieerde bosranden en -zomen (o.a. habitattype 6430_subtype boszoom) te voorzien om kleine populaties van habitattypische 
soorten als sleedoornpage, levendbarende hagedis, hazelworm, zomertortel,  etc. te kunnen realiseren. Meest geschikte zones op droge 
gronden zijn de steilere, zuidelijk gerichte hellingen, met mogelijke overgangen naar habitattype 6510 (zie verder). Op de rijkere natte 
bodemtypes zijn dergelijke randen en zomen van belang om optimale condities te creëren voor leefbare populaties van habitattypische 
soorten van natte ruigtes en graslanden (rietgors, …) – evenals meer habitattypische soorten van lichtrijke natte bossen (nachtegaal, 
kleine ijsvogelvlinder).  

Heischrale graslanden en heidevegetaties zijn slechts beperkt aanwezig als effectief habitat. Nochtans komen in verschillende 
deelgebieden relictsoorten voor in de ondergroei en op lichtrijke plekken van een aantal bossen (zowel loof- als naaldhout), in bosdreven, 
bosranden en bermen. Binnen de deelgebieden dient in eerste instantie zorg besteed te worden aan het behoud van de aanwezige 
heischrale graslanden en heidevegetaties, De realisatie van een drietal kernen van heischrale graslanden en heidevegetaties (habitattypes 
2310, 2330, 4010, 4030 en 6230) wordt   nagestreefd gesteld in deelgebieden 1-2 Makkegemse bossen, 11 Serskampse – Oud 
Smetleedse bossen en in deelgebied 21 Pikhakendonk – Hollaken. De realisatie van deze heidekernen kan door het toepassen van het 
open plekken beheer binnen boshabitats, waarbij open plekken tot 3 ha mogelijk zijn. De realisatie is voorzien op terreinen van het ANB 
of natuurbeherende verenigingen De totale oppervlakterealisatie van deze permanente open plekken binnen de boshabitats bedraagt 3 - 5 
ha in deelgebied 1 Makegemse bossen, 5-8 ha in deelgebied 11 Serskampse bossen en 1- 2 ha rivierduinvegetatie in deelgebied 21 
Pikhakendonk. 

2. Realisatie van kwalitatief degelijke grote boshabitatkernen 

De realisatie van een aantal grote robuuste boskernen, die leefbare populaties bevatten van  grotere oppervlaktebehoevende 
faunasoorten, is een belangrijk streefdoel om een goede staat van instandhouding te bereiken binnen de SBZ ‘Bossen het zuidoosten 

van de zandleemstreek’ voor de boshabitats. Door de realisatie van grote boskernen (> 150 ha) kunnen ook lange termijngaranties 
gegeven worden voor stabiele populaties van onder meer de bijlagesoorten middelste bonte specht, zwarte specht en wespendief, maar 
evenzeer voor tal van andere habitattypische soorten zoals havik, zomertortel matkop… Er worden 5 robuuste boskernen beoogd: 

• Makegemse bossen: dit boscomplex omvat deelgebieden 1 Makegemse bossen met Makegembos, Bruinbos, Heilig Geestgoed, 
Harentbeekbos en Molenbeekvallei en 2 Makegemse bossen met Nerenbos. Er wordt een boscomplex met een richtwaarde van 215  
ha  beoogd. Dit komt overeen met de visie om de Makegemse bossen samen met het Aalmoezeneijebos te ontwikkelen tot 
regionaal bos in O-Vlaanderen, waarbinnen de ecologische doelstellingen overwegen (Econnection, 2004); 
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• Serskampse – Oud Smetleedse bossen: deze boskern met een richtwaarde van 176 ha   is voorgesteld in deelgebieden 8 
Hospiesbos, 9 Boskantgracht, 10 Serskampse – Oud Smetleedse bossen (Koningsbos) en 11 Serskampse – Oud Smetleedse 
bossen; 

• Buggenhoutbos (deelgebied 13): voor deze boskern is de richtwaarde 166 ha bos  gelegen  binnen SBZ ; 

• ’s Gravenbos – Driesbos - Kollintenbos: een boskern met een richtwaarde van 207   ha  is tot doel gesteld in deelgebied 14 Bos 
van Aa, Kollintenbos, ’s Gravenbos, Driesbos. 

• Aalmoezeneijebos: deze kleinere boskern is gelegen in deelgebied 22 Aalmoezeneijebos en Gondebeekvallei met een richtwaarde 
van 37 ha  ha. Samen met de Makegemse bossen zal het Aalmoezeneijebos het regionaal bos van Oost-Vlaanderen vormen 
(Econnection, 2004). 

Volgende methoden kunnen de realisatie van deze boskernen bewerkstelligen: 
A. Omvorming van bestaande ‘niet habitatwaardige’ bossen. In de door de Vlaamse overheid beheerde bossen en bossen in beheer van 

de erkende terreinbeherende verenigingen en in het kader van herstelprojecten worden maatregelen voorzien welke tot bijkomend 
habitat zullen leiden. 20-80%1 van de niet inheemse bestanden zal hier op termijn tot bijkomend habitat leiden.  
Via stimulerende maatregelen, kunnen ook privé-eigenaars ingezet worden om bijkomend habitat te realiseren. Zij kunnen een 
uitgebreid bosbeheerplan opstellen, waarbij ook de CDB dienen gevolgd te worden.  

B. Bosuitbreiding. Het grootste aandeel voor realisatie van bijkomend habitat zal voor dit SBZ dienen te gebeuren via bosuitbreiding 
 

 
3. Het degelijk bufferen van kleinere boskernen en / of verbinden van kleinere boskernen  

Dit is een algemene doelstelling die voor de kleinere boskernen binnen de verschillende deelgebieden van de SBZ ‘Bossen van het 

zuidoosten van de zandleemstreek’ voorgesteld wordt. Veel kleine boskernen in de deelgebieden voldoen niet aan het MSA en zijn 
bovendien vaak in een  agrarisch gebied gelegen, waardoor ze slecht gebufferd zijn. Hierdoor is het verdwijnen van habitattypische 
bossoorten in deze kernen een reëel gevaar. Door deze kernen, die vaak kleine en kwetsbare satellietpopulaties van typische soorten 
bevatten, te bufferen en uit te breiden of ze te verbinden met de grotere bossen, kan de kans op het lokaal uitsterven sterk worden 
gereduceerd. Dit gaat om verbindingen via kleinschalige bosuitbreiding tot kleinschalige landschappelijke elementen zoals hagen en 
houtkanten binnen SBZ. Kleinschalige bosuitbreidingen (in totaal ca 80 ha)  worden voorgesteld in de deelgebieden 3 Gentbos, 4 
Drooghout met Kerkesbeek – Molenbeekvallei, 5 Gootbos, 6 Hoekske Ter Hulst, 12 Molenbeek – Dorenbeekvallei bij Honegem, Zolegem, 
Sint-Appolonia 21 Pikhakendonk, Hollaken.  

                                                      

1
 In de bossen in eigendom van ANB en van de natuurbeherende verenigingen wordt gestreefd naar 100 % boshabitats. 
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Boslandschap 

SBZ 

‘zandleemstreek’ 

Oppervlaktedoelstellingen kwaliteitsdoelstellingen 

Habitattype doel Toelichting doel toelichting 

6430_bz – subtype 
boszoomboszoom - 
Voedselrijke 
zoomvormende ruigten 
van het laagland, en 
van de montane en 
alpiene zones subtype 
boszoom 

� Doel: 1/5 van bosranden ontwikkelen als goed 
ontwikkelde boszomen, voornamelijk van de 
vochtige bossen (habitats 9130, 9160 en 91E0) 
2. 

 

� Doel: Voldoende tot goede staat van 
instandhouding, met mantelzoomvegetaties van 
meer dan 5 meter breedte. De vegetatie heeft 
geleidelijke overgangen van kruidige delen 
(zoom) via struwelen (mantel) naar 
aangrenzend bos met de aanwezigheid van 
habitattypische planten- en diersoorten. 

 

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

petraeae of Ilici-
Fagenion) 

� Actueel: 404 ha 

Doel: Toename + 128  ha met een richtwaarde 
van 73 ha door bosuitbreiding tot een totale 
oppervlakte van 532 ha.. 

 

� Doel: Goede staat van instandhouding in “grote 
boshabitatkernen” (voor selectie deelgebieden, 
zie bovenstaande tekst ‘boslandschap’). 
Voldoende tot goede staat van instandhouding in 
kleinere boskernen, met een goede staat met 
betrekking tot habitatstructuur en verstoring. 
Streven naar een mozaïekstructuur door 
structuurbepalende processen kansen en ruimte 
te bieden. 

Permanente open plekken dienen in 
deelgebieden 1 Makegemse bossen, 11 
Serskampse bossen en 21 Pikhakendonk, een 
duurzaam behoud op langere termijn te 
garanderen van de zeldzamere intermediaire 
Atlantische heidevegetaties (2130, 2330, 4010, 
4030 en 6230). De oppervlakterealisatie van 
deze permanente open plekken (tot 3 ha per 
plek) bedraagt 3 - 5 ha in deelgebied 1 

                                                      

2
 Voor het habitattype wordt geen oppervlaktedoel geformuleerd, aangezien deze bij de oppervlaktedoelen van de andere boshabitats gerekend wordt. 
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Boslandschap 

SBZ 

‘zandleemstreek’ 

Oppervlaktedoelstellingen kwaliteitsdoelstellingen 

Habitattype doel Toelichting doel toelichting 

Makegemse bossen, 5-8 ha in deelgebied 11 
Serskampse bossen en 1- 2 ha 
rivierduinvegetatie in deelgebied 21 
Pikhakendonk. 

9130 – Beukenbossen 
van het type Asperulo-

Fagetum 

� Actueel: 62 ha 

Doel: Toename + 54  ha met een richtwaarde 
van 38 ha door bosuitbreiding tot een totale 
oppervlakte van 116 ha. 

� Doel: zie doelen habitattype 9120. 

 

9160 - Sub-Atlantische 
en Midden-Europese 
wintereikenbossen of 
eiken-
haagbeukenbossen 
behorend to het 
Carpinion -betuli 

� Actueel: 38 ha 

Doel: Toename + 31  ha met een richtwaarde 
van 24 ha door bosuitbreiding tot een totale 
oppervlakte van 69 ha.. 

 

� Doel: Goede staat van instandhouding in “grote 
boshabitatkernen” (deelgebieden  9 
Boskantgracht en 14 Bos van Aa, Kollintenbos, ’s 
Gravenbos, Driesbos). Streven naar een 
mozaïekstructuur door structuurbepalende 
processen kansen en ruimte te bieden. 

 

91E0  - Alluviale 
bossen met Alnus 

glutinosa en Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 

albae) alle subtypes 

� Actueel : 173 ha 

Doel: (alle subtypes)Toename + 105  ha met een 
richtwaarde van 77 ha door bosuitbreiding tot 
een totale oppervlakte van 278 ha..  

 

� Doel: zie specifieke subtypes. 

 

91E0_bron: subtype 
bronbossen (goudveil-
essenbossen) 

& 

91E0_veb: subtype 
vogelkers-essenbos 

� Actueel: 126 ha 

Doel: zie bij 91E0  

� Doel: Goede staat van instandhouding in “grote 
boshabitatkernen” (voor selectie deelgebieden, 
zie bovenstaande tekst ‘boslandschap’). 
Voldoende tot goede staat van instandhouding in 
kleinere boskernen, met een goede staat met 
betrekking tot habitatstructuur en verstoring. 
Streven naar een mozaïekstructuur door 



Pagina 6 van 17 
 

Boslandschap 

SBZ 

‘zandleemstreek’ 

Oppervlaktedoelstellingen kwaliteitsdoelstellingen 

Habitattype doel Toelichting doel toelichting 

structuurbepalende processen kansen en ruimte 
te bieden.. 

 

91E0_vm : subtype 
mesotroof elzenbroek 

= Actueel: 17 ha 

Doel: Behoud huidige oppervlakte. 

.  

� Doel: Voldoende staat van instandhouding.  

 

91E0_vn: subtype 
eutroof elzenbos 

� Actueel: 30 ha 

Doel: zie bij 91E0 

 

� Doel: Voldoende staat van instandhouding. 

 

2330 - Open grasland 
met Corynephorus- en 
Agrostis-soorten op 
landduinen 

= Actueel: 1,3 ha + relicten in mozaïek met 
habitattypes 2310 en 4030 

Doel: behoud actuele oppervlakte 

 

� Doel: Duurzaam behoud. 

 

4010 - Noord-
Atlantische vochtige 
heide met Erica tetralix 

= Actueel: 0,02 ha 

Doel: behoud actuele oppervlakte. 

 

� Doel: Duurzaam behoud. 

 

4030 - Droge Europese 
heide 

= Actueel: 2 ha 

Doel: behoud actuele oppervlakte. 

 

� Doel: Duurzaam behoud. 
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Boslandschap 

SBZ 

‘zandleemstreek’ 

Oppervlaktedoelstellingen kwaliteitsdoelstellingen 

Habitattype doel Toelichting doel toelichting 

6230 - Soortenrijke 
heischrale graslanden 
op arme bodems van 
berggebieden (en van 
submontane gebieden 
in het binnenland van 
Europa) 

 

 

 

 

 

 

= Actueel:1,2 ha 

Doel: behoud actuele oppervlakte. 

 

� Doel: Duurzaam behoud, voldoende staat van 
instandhouding met meer sleutelsoorten.  

 

 

Grasland en moeraslandschap in beek- en riviervalleien 

Het grasland- en moeraslandschap wordt beschouwd als een samenhangend complex van bloemrijke hooilanden (6510), schralere 
graslandtypes (6410, 6230) en natte ruigtes (6430) Tevens worden eutrofe plassen (3150) en drijftillen (7140) toegevoegd.  

De SBZ BE2300044 ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ is in de G-IHD als  ‘essentieel’ voor het habitattype 6510, 
‘zeer belangrijk’ voor het habitattype 6410 en ‘belangrijk’ voor het habitattype 6430 aangeduid. Er is een kennislacune voor wat het 
habitattype 3150 betreft. 
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De aanwezigheid van  een aantal grotere grasland- en moerascomplexen3 is noodzakelijk voor de instandhouding van habitattypische 
soorten gebonden aan deze bloemenrijke graslanden en moerassen, waarbij voor zowel insectenfauna als habitattypische vogelsoorten zoals 
kwartelkoning (deelgebied 21 Pikhakendonk), paapje, rietgors, sprinkhaanzanger, ijsvogel en slobeend duurzame  leefgebieden gecreëerd 
worden.  

Binnen de deelgebieden dient in eerste instantie zorg besteed te worden aan de kwaliteitsverbetering van de aanwezige grasland- en 
moerashabitats.  

Daarnaast worden in de SBZ ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ 5 kernen van grasland en moerasvegetaties tot doel 
gesteld met telkens een oppervlakte van ongeveer 30 ha in de volgende deelgebieden : 

• Deelgebied 4 Drooghout met Kerkesbeek – Molenbeekvallei, waar het overstromingsgebied Moortsele wordt aangelegd gecombineerd 
met specifieke natuurinrichting (Econnection, 2006). De tot doel gestelde habitattypes zijn 6430 en 6510; in dit gebied is er maar 
ruimte voor een kern van ca. 15 ha 

• Deelgebied 12 Molenbeek – Dorenbeekvallei bij Honegem, Zolegem, Sint-Appolinia, waar een grotere oppervlakte 6510 (subtype 
glanshavergrasland)  tot doel gesteld is met een richtwaarde van 33 ha. Daarnaast is er ook een uitbreiding in oppervlakte 
voorgesteld voor habitattype 6410 ; 

• Deelgebied 14 Bos van Aa, Kollintenbos, ’s Gravenbos, Driesbos waar het beheer van het Bos van Aa gericht is op de ontwikkeling en 
het handhaven van een relatief open gebied met enerzijds waterpartijen en verlandingsvegetaties (3150) en anderzijds soortenrijke 
graslandvegetaties (6430, 6510 – voor de types in de heidesfeer wordt verwezen naar de boshabitats); 

• Deelgebied 19 Dorent-Nelebroek: voor ontwikkeling van pimpernelgraslanden (6510_hus) en glanshavergraslanden (6510_hu), beide 
subtypes hebben hier een erg grote potentie, en natte ruigte (6430); 

• Deelgebied 21 Pikhakendonk, Hollaken, waar een GOG en wetland voorzien zijn in het kader van het Sigmaplan. Ook hier is er grote 
potentie voor de ontwikkeling van pimpernelgraslanden (6510_hus, uitbreiding met 26 ha voorzien in het Sigmaplan), zodat hierop 
maximaal ingezet wordt, naast de gewone glanshavergraslanden (6510_hu). Daarnaast worden ook de uitbreiding van eutrofe 
plassen (3150) beoogd. Er wordt in dit gebied 1 broedpaar kwartelkoning tot doel gesteld. 

                                                      

3
 De totale oppervlakte is de som van habitattypes 6230, 6410, 6430, 6510 en RBB’s (vnl. dotterbloemhooilanden, rietlanden, kleine en grote zeggenvegetaties 

en moerasspirearuigten) 
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In een aantal deelgebieden worden beperktere uitbreidingen voorzien van de grasland- en moerashabitats. Hierbij wordt er enerzijds naar 
gestreefd om de aanwezige grasland- en moerashabitats beter te bufferen en/of te verbinden (door beperktere uitbreidingen van 
habitattypes en/of behoud/ontwikkeling van RBB’s) en anderzijds overgangen naar bosranden en –zomen verder te ontwikkelen. Door deze 
kleinere ‘snippers’, die vaak kleine en kwetsbare satellietpopulaties van typische soorten bevatten, te behouden en verder te ontwikkeling 
(met beperktere uitbreidingen), kan de kans op het lokaal uitsterven sterk worden gereduceerd. Kleinschalige uitbreidingen worden 
voorgesteld in de deelgebieden 1 Makegemse bossen met Makegembos, Bruinbos, Heilig Geestgoed, Harentbeekbos en Molenbeekvallei en 9 
Boskantgracht. 

Daarnaast zijn in de SBZ-gebieden plaatselijk potenties aanwezig voor de verdere ontwikkeling van het habitattype 3150 (eutrofe plassen). 
Deze situeren zich in deelgebieden 14 Bos van Aa, Kollintenbos, ’s Gravenbos, Driesbos, 17 Kesterbeek, Lareveld en 21 Pikhakendonk, 
Hollaken en kunnen bijdragen aan een duurzame instandhouding van de populaties kamsalamander en bittervoorn en als foerageergebied 
voor o.a. ijsvogel.  

Grasland- & 

moeraslandschap in 

SBZ 

‘zandleemstreek’ 

Oppervlaktedoelstellingen Kwaliteitsdoelstellingen 

Habitattype Doel Toelichting doel Toelichting 

3150 - Van nature 
eutrofe meren met 
vegetatie van het type 
Magnopotamion of 
Hydrocharition 

� Actueel: 0,38 ha 

Doel: Toename + 8 ha door omvorming van 
bestaande plassen in deelgebieden 14 en 17. In 
de oeverzone van de verschillende plassen in 
deelgebied 14 wordt het habitat nagestreefd. 

 

� Doel: Behoud sleutelsoorten / streven naar 
voldoende sleutelsoorten van het habitattype. 

 

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

Veldrustype 

� Actueel: 1,2 ha 

Doel: Toename naar 4 ha door omvorming van 
bestaande graslanden reeds in natuurbeheer 
door een natuurbeherende vereniging in 
deelgebied 12. 

 

� Doel: Voldoende staat van instandhouding van 
subtype veldrusassociatie, waarbij het 
habitattype een voldoende aantal en bedekking 
van sleutelsoorten bezit. 

 

6430 - Voedselrijke 
zoomvormende ruigten 

� Actueel: 17 ha 

Doel:Toename  + 1 ha naar 18 ha 

� Doel: Voldoende tot goede staat van 
instandhouding,  verhoging van de 
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Grasland- & 

moeraslandschap in 

SBZ 

‘zandleemstreek’ 

Oppervlaktedoelstellingen Kwaliteitsdoelstellingen 

Habitattype Doel Toelichting doel Toelichting 

van het laagland, en 
van de montane en 
alpiene zones 

subtype natte ruigte 

 habitatkwaliteit  

 

6510 - Laaggelegen 
schraal hooiland 
(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

subtype 
glanshavergraslanden 
(Arrhenaterion) en 
subtype grote 
pimpernelgraslanden 

� Actueel: 16,8 ha 

Doel: Toename + 119 ha naar 136 ha, met als 
richtwaarde voor uitbreiding 104 ha  in 
deelgebieden 1, 4, 9, 12, 14, 19 en 21. In 
deelgebieden 19 en 21 wordt ontwikkeling van 
Grote pimpernelgraslanden nagestreefd. 
Plaatselijk herstel van samenhangende hooiland- 
en moerascomplexen met hoge faunawaarde. 

De doelen van 26 ha grote pimpernelgrasland en 
24  ha glanshavergrasland in deelgebied 21 en 
van 18  ha pimpernelgrasland en  26  ha 
glanshavergrasland in deelgebied 19 zijn gesteld 
in het Sigma-inrichtingsplan. 

 

� Doel: Goede staat van instandhouding met 
inbegrip van een gunstige waterhuishouding. 
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Soorten 

SBZ 

‘Zandleemstreek’ 

Populatiedoelstellingen kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Soort doel Toelichting doel Toelichting 

Kruipend 
moerasscherm – 
Apium repens 

= / 
� 

Doel: Behoud van  de aanwezige reproducerende 
populatie (de oppervlakte ingenomen door de 
groeiplaats werd in 2010 ingeschat op 4000 m²), 
met  een uitbreiding van de actuele populatie 
naar recent aangelegde gazons in deelgebied 20. 

 

= Doel: Behoud van de huidige goede tot 
uitstekende staat van instandhouding. Duurzaam 
behoud van de kwaliteit van het leefgebied, door 
geschikt beheer en een optimale 
waterhuishouding 

 

Bittervoorn – Rhodeus 

serciseus amarus 
= / 
� 

Doel: Behoud van de huidige populaties en 
areaal, met een mogelijke toename. 

 

� Doel: Voldoende tot goede staat van 
instandhouding. Streven naar een verbetering 
van de waterkwaliteit (traagstromende wateren) 
en een toename van de waterplantenvegetatie.  

 

Kamsalamander – 

Triturus cristatus 

 

 

 

� Doel: Uitbreiding van het leefgebied & huidige  
populaties waarbij gestreefd wordt naar een 
minimum van 50 adulte individuen per populatie 
in deelgebieden 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 en 
21.  

 

 

� Doel: Goede staat van instandhouding met 
betrekking tot water- (telkens > 5 poelen per 
deelgebied) en landhabitat. Opheffen van 
migratie barrières en aanleg of herstel van diepe 
poelen die niet droogvallen in de zomer.  
Verbetering van de kwaliteit van het omringende 
landschap (kleinschalige landschapselementen, 
struwelen,..) om de connectiviteit te verbeteren 

 

Kwartelkoning – Crex 

crex 

� Doel: 1 koppel in deelgebied 21 (overeenkomend 
met doelen Sigma voor Pikhaken en Hollaken-
Hoogdonk). 

De tot doel gestelde oppervlakten 6510 (in het 

� Doel: Deze soort vereist open, onbemeste 
bloemrijke hooilanden, die pas gemaaid worden 
vanaf /  na augustus; vermijden van verstoring 
(met actieve bescherming van broedparen). 
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SBZ 

‘Zandleemstreek’ 

Populatiedoelstellingen kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Soort doel Toelichting doel Toelichting 

open graslandlandschap van Hollaken) komen 
tegemoet aan de oppervlaktevereisten voor het 
leefgebied van de kwartelkoning. 

Dit doel komt overeen met de doelen van het 
Sigma-inrichtingsplan. 

 

Meervleermuis – 

Myotis dasycneme, 
Ruige dwergvleermuis 
– Pipistrellus nathusii, 
Rosse vleermuis – 
Nyctaluss noctula, 
Watervleermuis – 
Myotis daubentonii, 
Franjestaart – Myotis 

nattereri 

 

� Doel: Aanwezigheid van zomerkolonies van de 
soorten, met jaarlijks zwangere wijfjes en/of 
juvenielen. De aanwezigheid van duurzame 
populaties van elk van deze soorten wordt 
nagestreefd. 

� Doel: Verhoging van structuurdiversiteit in de 
bossen. Behoud en verbetering kwaliteit 
waterpartijen. Behoud en uitbreiding van 
verbindingen en lijnvormige 
landschapselementen. 
De doelen worden gerealiseerd in het kader van 
doelen habitats 6430, 9120, 9130 en 91E0.  

 

Brandt’s 
vleermuis/Gewone 
Baardvleermuis – 

Myotis brandtii/Myotis 

mystacinus, Gewone 
grootoorvleermuis – 
Plecotus auritus, Grijze 
grootoorvleermuis – 
Plecotus austriacus  

 

= / 
� 

Doel: Instandhouding of groei van de  populaties.  

 

� Doel: Instandhouding, herstel en ontwikkeling 
van lijnvormige KLE’s als verbinding tussen 
foerageergebieden. Behoud en verbetering 
habitatkwaliteit voor zomerkolonies (holle 
bomen, vervangen ongewenste 
loofhoutsoorten). Specifieke inrichting 
(kerk)zolders. 
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SBZ 

‘Zandleemstreek’ 

Populatiedoelstellingen kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Soort doel Toelichting doel Toelichting 

Laatvlieger - Eptesicus 

serotinus, 
Gewone/Kleine 
dwergvleermuis – 
Pipistrellus species 

= Doel: Instandhouding van de actuele populatie. 

 

=/ � Doel: Instandhouding, herstel en ontwikkeling 
van lijnvormige KLE’s. Specifieke inrichting 
(kerk)zolders. 

 

 

 

II. Prioriteiten 

1. Kwaliteitsverbetering van de aanwezige bos- en andere habitattypes 

De aangemelde habitattypes bezitten allen een actueel gedeeltelijk aangetaste staat van instandhouding. Er dient een kwaliteitsverbetering 
van de voorkomende habitattypes gerealiseerd te worden door een goede habitatstructuur na te streven en de verstoringen te verminderen.  

Voor de boshabitats wordt een betere structuurkwaliteit nagestreefd met voldoende dikke en dode bomen, een goed ontwikkelde struik- en 
kruidlaag, een gevarieerde leeftijdsopbouw, bosranden en open plekken. Door het toepassen van natuurgericht beheer in natuurreservaten, 
bosreservaten en domeinbossen wordt hieraan tegemoet gekomen. Het zijn maatregelen die reeds in veel beheerplannen voorzien zijn voor 
domeinen in eigendom van het ANB of de erkende terreinbeherende verenigingen. Bij andere openbare besturen en privébossen in het VEN 
(of op vrijwillige basis) kan door het toepassen van de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB) de kwaliteit eveneens verbeterd worden. Het niet 
behalen van een minimale aaneengesloten oppervlakte van het habitattype (minimum structuur areaal) is voor vele habitattypes een 
blijvend knelpunt (zie ook verdere prioritaire inspanningen). 

 

Bij de grasland-, moeras- en heidevegetaties gaat het vaak om een combinatie van éénmalige inrichtingsmaatregelen, of tijdelijk 
omvormingsbeheer, gevolgd door een regulier beheer (ook op vlak van waterhuishouding) dat optimaal afgestemd is op het beoogde 
habitattype (zie ook verdere prioritaire inspanningen).  Daarnaast zijn ook inspanningen nodig voor  kwaliteitsverbetering in eutrofe plassen 
en voor zeldzame habitattypes zoals drijftillen. 

 

2. Omvorming van naaldhout, populierenbossen en (recente) loofhoutaanplanten naar boshabitattypes en zeer plaatselijk heidekernen 
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De naaldhoutbossen, populierenbossen en (recente, deels spontane) loofhoutbossen in de SBZ ‘Bossen van het zuidoosten van de 

zandleemstreek’ kunnen deels door een gericht beheer, deels door spontane ontwikkeling en rijping worden omgevormd naar de 
nagestreefde boshabitattypes. Deze oppervlakten zijn eerder beperkt en situeren zich voornamelijk in deelgebieden 1 Makegemse bossen 
met Makegembos, Bruinbos, Heilig Geestgoed, Harentbeekbos en Molenbeekvallei, 8 Hospiesbos, 11 Serskampse-Oud Smetleedse bossen, 
21 Pikhakendonk, Hollaken en 22 Aalmoezeneijebos en Gondebeekvallei. Daarnaast zullen kleinere omvormingen verspreid over deze SBZ 
noodzakelijk zijn. 

Voor de bossen, beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en natuurbeherende verenigingen, wordt er van uitgegaan dat op termijn 
100% van de bosoppervlakte zal evolueren naar het gewenste habitattype door de toepassing van de bestaande beheervisie van het 
Agentschap en uitvoering van beheerplannen. In de private bossen, gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk, kan door omvorming 
bijkomend habitat gerealiseerd worden via de toepassing van de Criteria Duurzaam Bosbeheer. 

Verwacht wordt dat door omvorming ongeveer 106 ha van de voorziene oppervlaktedoelstellingen voor de boshabitattypes kunnen 
gerealiseerd worden in de SBZ ‘ Bossen van het zuidoosten van zandleemstreek’.  

Plaatselijk zullen enkele naaldbossen ook omgevormd worden naar heidehabitats (2310 – 2330 - 4030), zodat open plekken gecreëerd 
worden met het oog op het duurzaam behoud van deze vegetatietypes.. Deze omvormingen worden voorzien op gronden in 
eigendom/beheer van ANB en de natuurbeherende verenigingen. De totale oppervlakterealisatie van deze permanente open plekken 
bedraagt 3 - 5 ha in deelgebied 1 Makegemse bossen, 5-8 ha in deelgebied 11 Serskampse bossen en 1- 2 ha rivierduinvegetatie in 
deelgebied 21 Pikhakendonk. 

 

3. Bosuitbreidingen 

Voor de realisatie van een gunstige  staat van instandhouding, zowel op gewestelijk niveau als voor de SBZ ‘Bossen van het zuidoosten 

van de zandleemstreek’ zijn nog bijkomende bosuitbreidingen (‘nieuw’ bos) noodzakelijk met een richtwaarde van 212 ha . De 
mogelijkheden tot omvormingen zijn onvoldoende om de aanwezige  boshabitats in een gunstige staat van instandhouding te brengen. Het 
combineren van de eerder genoemde inspanningen (kwaliteitsverbetering van de aanwezige habitats en de omvormingsmaatregelen) met 
bosuitbreiding moet uiteindelijk resulteren in volgende globale doelstellingen: 

• Realisatie van vijf grote, robuuste boskernen: 

o Makegemse bossen (deelgebieden 1 en 2),  tot een totale bosoppervlakte met een richtwaarde van 215  ha ; 

o Serskampse – Oud Smetleedse bossen (deelgebieden 8, 9, 10 en 11) tot een totale bosoppervlakte met een richtwaarde van 176 
ha ; 

o Buggenhoutbos (deelgebied 13) met een richtwaarde van 166 ha totale bosoppervlakte; 

o Bos van Aa ’S Gravenbos – Driesbos – Kollintenbos (deelgebied 14),  tot een boskern met een richtwaarde van 207 ha; 

o Aalmoezeneijebos (deelgebied 22), een boskern met een richtwaarde van 37 ha, een iets kleinere boskern belangrijk voor o.a. 
middelste bonte specht en wespendief. 



Pagina 15 van 17 
 

• Versterking en buffering van kleinere boskernen met plaatselijke uitbreidingen in de volgende deelgebieden: deelgebieden 3 Gentbos, 4 
Drooghout met Kerkesbeek – Molenbeekvallei, 5 Gootbos, 6 Hoekske Ter Hulst, 12 Molenbeek – Dorenbeekvallei bij Honegem, Zolegem, 
Sint-Appolonia en 21 Pikhakendonk, Hollaken. 

 

4. Realisatie van aaneengesloten moeras- en graslandcomplexen 

Voor de realisatie van de doelen voor moeras- en natte graslandcomplexen is bijkomend ca. 123  ha habitat noodzakelijk in de SBZ ‘Bossen 

van het zuidoosten van de zandleemstreek’‘. 

Het combineren van de eerder genoemde inspanningen (kwaliteitsverbetering van de aanwezige habitattypes) met uitbreiding moet 
uiteindelijk resulteren in volgende globale doelstellingen: 

• de realisatie van  5 kernen van aangesloten moeras- en graslandcomplexen van ongeveer 30 ha in de deelgebieden 4 Drooghout met 
Kerkesbeek – Molenbeekvallei (habitattypes 6430-6510; kern van ca. 15 ha), 12 Molenbeek – Dorenbeekvallei bij Honegem, 
Zolegem, Sint-Appolinia (kern met richtwaarde van 33  ha aan 6510_hu, en uitbreidingen in 6410 ), 14 Bos van Aa, Kollintenbos, ’s 
Gravenbos, Driesbos (meerdere plassen met 3150 en kernen van 6430 en 6510), 19 Dorent-Nelebroek (ontwikkeling van grote 
oppervlaktes glanshavergraslanden 6510_hu en grote pimpernelgraslanden 6510_hus) en 21 Pikhakendonk, Hollaken (grote 
oppervlaktes aan glanshavergraslanden 6510_hu en grote pimpernelgraslanden 6510_hus –bepaalt op 26 ha, alsook plassen met 
3150 i.k.v. Sigma-plan.  

• beperktere uitbreidingen in andere deelgebieden, waarbij enerzijds beoogd wordt de aanwezige grasland- en moerashabitats beter te 
bufferen en/of te verbinden en anderzijds overgangen naar bosranden en –zomen verder worden ontwikkeld. Hiervoor wordt een 
toename met richtwaarde 1 ha  ha voorzien. 

 

5. Ontwikkeling van grote pimpernelgraslanden 

De SBZ is essentieel in de G-IHD voor dit habitattype. Binnen deelgebieden 19 Dorent-Nelebroek en 21 Pikhakendonk, Hollaken zijn erg 
hoge abiotische potenties In het kader van het Sigma-plan is in deelgebied 21 Pikhakendonk 26 ha toename van dit type voorzien. In 
deelgebied 19 is een toename  met richtwaarde 18  ha voorzien. Hiervoor is tevens een goede waterhuishouding essentieel. Verder 
onderzoek is nodig om bij de uitwerking van de Sigma-acties een optimale waterhuishouding te kunnen garanderen. 

6. Maatregelen voor bijlagesoorten 

De SBZ is zeer belangrijk voor kamsalamander binnen de G-IHD. Maatregelen zijn nodig in deelgebieden 1 Makegemse bossen met 
Makegembos, Bruinbos, Heilig Geestgoed, Harentbeekbos en Molenbeekvallei, 8 Hospiesbos, 9 Boskantgracht,, 11 Serskampse bossen, 12 
Molenbeek-Dorenbeekvallei bij Honegem, Zolegem, Sint-Appolonia, 13 Buggenhoutbos, 14 Bos van Aa, Kollintenbos, 's Gravenbos, Driesbos, 
17 Kesterbeek, Lareveld en 19 Dorent-Nelebroek om een goede staat instandhouding te bereiken. Een verbetering van de kwaliteit van het 
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land- en waterhabitat is essentieel. Ook de verdere ontwikkeling van een kleinschalig landschap voor een goede connectiviteit en herstel van 
migratiemogelijkheden door aanleg van voldoende poelen op voldoende dichte afstand t.o.v. elkaar is aangewezen. 

De populatie kruipend moerasscherm in deelgebied 20 Vrijbroek is is één van de grootste van Europa en dus ook wereldwijd. Het 
duurzaam behoud van de bestaande populatie en uitbreiding van de populatie naar nabij gelegen gazons (risicospreiding) door een geschikt 
beheer en behoud van de optimale waterhuishouding zijn hier essentieel. 

7. Inrichting Bos van Aa binnen het complex  Kollintenbos - ’s Gravenbos (deelgebied 14) 

Het Bos van Aa (deelgebied 14 Bos van Aa, Kollintenbos, ’s Gravenbos, Driesbos) is een voormalig ontginningsgebied en bevindt zich tussen 
het ’s Gravenbos en het Kollintenbos. Het is aangewezen de aansluiting van Kollintenbos-Bos van Aa na te streven zodat de ecologisch-
landschappelijke unie Kollintenbos - Bos Van Aa – ’s Gravenbos (mits rekening houdend met de aanwezigheid van het Zeekanaal Brussel-
Willebroek) van dit deelgebied versterkt wordt. Hiertoe dienen eveneens de ecologische potenties van het Bos van Aa geoptimaliseerd te 
worden door middel van het (indien duidelijk is dat dit geen negatieve gevolgen heeft qua verspreiding van verontreiniging) voltooien van de 
inrichting, met inbegrip van het verwijderen van de dijken rond het Bos van Aa  Het gebied vertoont erg hoge potenties voor de ontwikkeling 
van unieke (pioniers)vegetaties (zoals heischrale vegetaties 2330 en 6230, schrale hooilanden 6510_hu en eutrofe plassen 3150 in mozaïek 
met verschillende rbb’s), ten gevolge van de opvullingen en zandophogingen in het ontginningsgebied. Deze potenties dienen optimaal benut 
te worden door een aangepaste finale afwerking en natuurlijke inrichting van het gebied, gevolgd door een specifiek beheer.  
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8. Plaatselijke herstel van de hydrologie en waterkwaliteit  

Een herstel van een meer natuurlijke waterhuishouding is noodzakelijk wil men een herstel en uitbreiding van (grond)waterafhankelijke 
habitattypes (3150, 4010, 6410,6430, 6510, 7140, 91E0) duurzaam realiseren.  

In de SBZ ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ gaat het over in min of meerdere mate over volgende deelgebieden : 1 
en 2 Makegemsebossen, 3 Gentbos, 4 Drooghout met Kerkebeek en Molenbeekvallei, 8 Hospiesbos, 9 Boskantgracht, 10 Koningsbos en 11 
Serskampse bossen,  12 Molenbeek met de Honegem, 14 Bos van Aa, 19 Dorent Nelebroel, 21 Pikhakendonk en 22 Aalmoezeneijebos. 

Verder onderzoek en een breder overleg met de andere betrokken partners is hierbij noodzakelijk. Vernattingsmaatregelen binnen SBZ 
mogen geen negatieve gevolgen hebben voor het landbouwgebruik en de afwatering stroomopwaarts. 

 
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone ‘BE2300044 Bossen 
van het zuidoosten van de zandleemstreek’ en tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten, 
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