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1. Inleiding
Algemeen kader
Om de soortenrijkdom van planten en dieren en hun leefgebieden in de toekomst de noodzakelijke kansen te geven, is
op grond van Europese richtlijnen, de Vogel- en Habitatrichtlijn, een samenhangend Europees netwerk van beschermde
gebieden aangeduid: het Natura 2000-netwerk. In Vlaanderen zijn 62 Natura 2000-gebieden aangeduid, ook speciale
beschermingszones (hierna: SBZ) genoemd. Deze gebieden zijn belangrijk om kansen te geven aan soorten en
habitattypes van Europees belang. Voor Vlaanderen handelt het om 46 habitattypes, 49 dier- en plantensoorten en 55
vogelsoorten.
Op de lidstaten van de Europese Unie rust de verplichting om de nodige maatregelen te nemen om een ‘gunstige staat
van instandhouding’ te realiseren voor bijlagesoorten en habitattypes van Europees belang. Om richting te geven aan
deze maatregelen zijn door de Vlaamse regering doelen op Vlaams niveau (de zogenaamde G-IHD) en per speciale
beschermingszone (de zogenaamde S-IHD) bepaald. Deze S-IHD zijn, na een intensief overlegproces tussen 2010 en
2013, vastgelegd in aanwijzingsbesluiten die door de Vlaamse regering definitief werden goedgekeurd op 23/04/2014.
De realisatie wordt gefaseerd en programmatorisch aangepakt. De realisatie van de instandhoudingsdoelen is complex:
niet alle kennis is al aanwezig, verschillende belangen en personen zijn betrokken, de middelen en tijd zijn beperkt.
Daarnaast is het belangrijk voor alle betrokken partijen om voortgang te maken. Omdat Vlaanderen zesjaarlijks aan
Europa moet rapporteren over de voortgang, is geopteerd voor fases/cycli van zes jaar. Per cyclus wordt een Vlaams
Natura 2000 programma opgemaakt met de Vlaamse taakstelling voor de komende periode. Inspanningen die binnen de
programmacyclus moeten worden gerealiseerd zijn bindend. Het programma omschrijft ook welke engagementen
sectororganisaties of overheidsinstanties opnemen en welke budgettaire consequenties hier aan verbonden zijn.
Op het niveau van de speciale beschermingszones wordt de realisatie van de taakstelling opgevolgd en gestuurd via een
Managementplan Natura 2000.
Focus Vlaams Natura 2000 programma 2014–2020
Voor de eerste programmaperiode 2014-2020 vertrekt het Natura 2000-programma van de Europese
Biodiversiteitsstrategie, van Vlaanderen in Actie (ViA) en van het Pact 2020. De realisatie van die taakstelling betekent
concreet dat in 2020, aan het eind van de eerste programmaperiode, 16 van de 46 beschermde habitattypes in een
gunstige staat van instandhouding moeten verkeren of verbetering vertonen ten opzichte van 2007. Voor de
habitattypes die niet behoren tot de 16 habitattypes 2020 worden in 2020 tussendoelen gesteld rekening houdend met
de doelafstand tot 2050. Deze tussendoelen omvatten naast stand still ook de opdracht om in totaal 70% van de
oppervlakte onder correct beheer te brengen. Ook voor soorten worden tussendoelen bepaald om de doelstellingen in
2050 te realiseren. Er worden geen specifieke ‘soorten 2020’ bepaald aangezien de op Europese schaal betere situatie
van soorten. Bovendien wordt verwacht dat soorten ook zullen profiteren van de inspanningen voor de habitats.
Doelstelling en inhoud managementplan
De realisatie van de instandhoudingsdoelen gebeurt door maatregelen op het terrein door verschillende mensen en
organisaties. De concrete ruimtelijke ligging, de planning van en afspraken over deze maatregelen zijn/worden
opgenomen in plannen of projecten. Het managementplan geeft per SBZ een overzicht van de uitgevoerde, geplande
en/of noodzakelijke plannen of projecten van de verschillende organisaties en mensen (= informatief). Op basis van de
inschatting van de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de verschillende doelen en de taakstelling
opgenomen in het Natura 2000 programma 2014-2020, geeft het bovendien ook aan voor welke terreinacties er nog
afspraken moeten worden gemaakt en met welke prioriteit (= richtinggevend).
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Om de vooruitgang en de realisatie van de doelen, indien nodig, te kunnen afdwingen is het managementplan het kader
voor de afweging van projecten en plannen en voor het opleggen van bepaalde maatregelen. Het managementplan
wordt opgemaakt en beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (hierna: het ANB) in overleg met het
overlegplatform dat door het ANB voor elke speciale beschermingszone of –zones wordt georganiseerd. De goedkeuring
van het managementplan gebeurt door de Vlaamse regering na formeel advies van de Gewestelijke Overleginstantie.
Gezien de technische en maatschappelijke complexiteit van de opdracht tot het realiseren van de taakstellingen; is
vastgelegd dat per planperiode verschillende fasen kunnen worden onderscheiden. De startversie (managementplan 1.0)
beschrijft de taakstelling voor deze planperiode voor de speciale beschermingszone. Bij de start/het einde van elke fase
wordt een geactualiseerde en aangevulde versie van het managementplan vastgesteld. Voor het afronden van elke fase
wordt een generieke timing op Vlaams niveau opgelegd voor alle SBZ:

•
•
•
•

MP 1.0 met een beschrijving van de taakstelling voor deze planperiode in elke SBZ (2014).
MP 1.1 met een beschrijving van de stand van zaken, geplande acties en gekende (prioritaire) acties (2015).
MP 1.2 met een beschrijving van de actuele stand van zaken, bijkomende geplande acties en uitgewerkte
prioritaire acties (2017).
MP 1.3 met een beschrijving van de actuele stand van zaken, bijkomende geplande acties, een stand van zaken
van de prioritaire acties met, indien nodig, een beschrijving van de verplichtende maatregelen (2017).

Inhoud managementplan
De inhoud van het managementplan is wettelijk vastgelegd in artikel 6 van het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014.
De inhoudstafel van voorliggend document volgt de daarin voorgeschreven samenstelling.
________________________________________________________________
Statuut van voorliggend Managementplan 1.0
Dit managementplan 1.0 is gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale
beschermingszone ‘BE2100045 Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat’ en tot definitieve
vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten
van 23/04/2014 (hierna: het S-IHD-besluit).
Dit managementplan 1.0 werd niet formeel vastgelegd en is een informatief document. Overeenkomstig de afspraak op
de vergadering van de Vlaamse Overleggroep (dit is de voorloper van de Gewestelijke Overleginstantie) van 09/07/14 is
het te beschouwen als een basis- of startversie van de managementplannen met indicatieve opgave van de taakstelling
per SBZ en per deelgebied. Nog niet alle elementen van een managementplan, zoals beschreven in het
Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014, zijn ingevuld. Bij elk hoofdstuk is aangegeven of, dan wel in welke mate, dit
ingevuld werd in deze planversie.
_________________________________________________________________

Pagina 3 van 18

24/10/2014

2. Taakstelling
Het gebiedsgericht kader voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen is door de Vlaamse regering vastgesteld op 23/04/2014 . Per SBZ zijn de specifieke doelstellingen en de prioritaire inspanningen vastgelegd.
In paragraaf 2.1 worden de vastgelegde doelstellingen weergegeven. Per landschapstype zijn het doel en de bijbehorende habitats en soorten opgenomen. Per soort en habitat zijn ook het gebiedsgericht kwantiteitsdoel (populaties of oppervlakten)
en kwaliteitsdoel beschreven.
In paragraaf 2.2 zijn de inspanningen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de verschillende doelstellingen opgenomen.
De laatste paragraaf (2.3) bevat de lijst van gebiedsgerichte aandachtspunten voor de uitvoering die naar boven zijn gekomen tijdens het overleg over de doelstellingen.

2.1 Doelstellingen voor de speciale beschermingszone
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

=/+

Het minimale doel is het behoud van de oppervlakte of populatiegrootte of het behoud van de kwaliteit
met lokale uitbreidingsmogelijkheid

=(-)

Het minimale doel is het behoud van de oppervlakte of populatiegrootte of het behoud van de kwaliteit
met lokale inkrimpingsmogelijkheid
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Landschap: Vleermuisverblijfplaatsen
De forten (en één schans) vormen de belangrijkste elementen binnen het gebied. 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 en
zomerverblijfplaats (kraamkolonies en zomerverblijfplaats).
In de volledige Antwerpse fortengordels worden tot ongeveer 6.800 overwinterende vleermuizen geteld. In de hier besproken 19 forten en één schans worden er tot ongeveer 4.300 geteld. Het werkelijke aantal overwinterende dieren ligt door de zoekfout (t.g.v. onbereikbare zones, diepe
spleten, …) voor overwinteringsobjecten als forten hoogstwaarschijnlijk tussen de 30 à 50% hoger dan het getelde aantal (Limpens, H.J.G.A. et al., 2007). Meer dan de helft van de jaarlijks getelde vleermuizen die overwinteren in forten, groeven en andere ondergrondse objecten (± 11.500
dieren in heel Vlaanderen) worden waargenomen in de fortengordels rond Antwerpen (hele gordel dus ook buiten SBZ). Zowel naar aantal als naar soortenrijkdom van vleermuizen zijn deze fortengordels van Europees belang (ter illustratie: in geheel Nederland worden er jaarlijks ongeveer
13.000 overwinterende dieren geteld (Limpens, H.J.G.A. et al., 2007)).
De forten zijn niet alleen bijzonder belangrijk als overwinteringsplaats voor vleermuizen; buiten het winterseizoen zijn ze ook essentieel als zwermplaats en zijn ze belangrijk als zomerkolonieplaats (zowel kraamkolonies als zomerverblijfplaatsen). Verstoring door recreatieve activiteiten en
slechte omgevingsomstandigheden door niet goed uitgevoerde restauratiewerken zijn knelpunten voor vleermuizen. Concreet worden dergelijke problemen vastgesteld voor o.a. fort 2, fort Bornem en fort Liezele met als gevolg een belangrijke verstoring van de overwinteringsplekken en
hoogstwaarschijnlijk ook van het zwermgedrag. Knelpunt kan ook zijn dat bepaalde forten op zeer lange termijn dreigen te vervallen en zo niet enkel als cultuurhistorisch object maar ook als verblijfplaats voor vleermuizen (winter en zwerm) dreigen te verdwijnen. Concreet zal vooral de
monitoring bemoeilijkt worden.
Het SBZ Historische fortengordels rond Antwerpen is essentieel voor de goede staat van instandhouding van de besproken vleermuissoorten. Door het groot aantal forten, schansen en bunkers en de connectiviteit die bestaat tussen de verschillende objecten overstijgt het belang van het
geheel van het SBZ (voortplanting, genenuitwisseling..) de waarde van de som van de individuele objecten. Ook de kwetsbaarheid van het geheel van de populaties daalt met het grote aanbod van stabiele overwinteringsplaatsen indien er een goede connectiviteit bestaat tussen de
verschillende overwinteringsplaatsen. Bovendien sluiten de forten in het SBZ aan bij forten in andere habitatrichtlijngebieden (fort Oelegem, fort Brasschaat en Schans van Schilde) en bij niet aangemelde forten (o.a. fort ‘s Gravenwezel, fort 8, fort Midzelen, fort 4, fort 6, Schans Bosbeek,
Schans Dorpveld, …) en bunkers.
Aangezien momenteel grosso modo 50% van de getelde populatie vleermuizen in het grotere netwerk van de fortengordels geteld wordt, kan algemeen gesteld worden dat de doelstelling voor het volledige netwerk moet bestaan uit 50% van een Vlaamse overwinteringspopulatie waarvoor de
goede staat van instandhouding voor het populatiecriterium uit de LSVI-tabellen [*] (Adriaens et al. 2008 ) bereikt wordt voor de besproken vleermuizen. Specifiek komt dit neer op een overwinteringspopulatie van 4000 Watervleermuizen, 2000 Brandt/Baard-vleermuizen, 1600
Franjestaarten, 750 Ingekorven vleermuizen en 50 Meervleermuizen.
Deze aantallen kunnen – omwille van een aantal redenen – niet gespecificeerd worden naar aantallen voor het habitatrichtlijngebied of per deelgebied. Zo omvat het habitatrichtlijngebied niet alle forten van het netwerk waarin vleermuizen voorkomen. Daarnaast is het ook belangrijk te
vermelden dat de verspreiding van de vleermuizen over de forten kan variëren over de jaren. De verwachte aantallen zwermende en overwinterende vleermuizen in het SBZ hangen bovendien af van een groot aantal variabelen buiten het habitatrichtlijngebied (kwaliteit foerageergebieden,
aanwezigheid en/of verstoring van migratieroutes, populatiegroottes in het buitenland, … ). Hierdoor is het niet mogelijk om effectieve overwinteringspopulaties te voorspellen.
Uit voorgaande blijkt dat de doelstellingen voor dit habitatrichtlijngebied zich dus niet kunnen beperken tot aantaldoelstellingen voor vleermuissoorten binnen het SBZ-H of een bepaald deelgebied op zich.
De doelstellingen kunnen beter geformuleerd worden als kwaliteitsdoelstellingen voor de overwinterings- en zwermhabitats (i.e. forten) gelegen binnen dit habitatrichtlijngebied. Voor de forten als vleermuisverblijfplaats wordt gestreefd naar een optimaal microklimaat. De kwaliteitseisen van
verschillende vleermuissoorten verschillen. Hierdoor is een variatie aan omstandigheden binnen volgende ranges noodzakelijk:

•
•
•

zones met variatie in temperatuur tussen 0°C en 10°C, die zowel droog als nat zijn;
natte en koudere zones met constante temperatuur rond de 5°C;
natte en warmere zones met temperatuur tussen de 7°C tot 11°C.

Doelstelling is ook dat de nodige rust wordt geboden aan de vleermuispopulaties. Daarom is het voor een goede staat van instandhouding cruciaal dat belangrijke winterverblijfzones en aanpalende delen tijdens de wintermaanden (van 1 september tot 30 april) en zwermzones tijdens de
zwermperiode (van 1 augustus tot 30 september) niet toegankelijk zijn (m.u.v. vleermuisonderzoek en dringende veiligheidsinspecties). In geval dat het voorkomen van zeer zeldzame overwinterende soorten, of zomerkolonies van bepaalde soorten gekend zijn, kan deze periode worden
uitgebreid (bv. overwinterende Ingekorven vleermuizen: verblijfplaatsen ontoegankelijk van 15 augustus tot 15 mei; zomerkolonie in een fort: kolonieperiode ontoegankelijk).
[*] In de LSVI tabellen wordt voor de verschillende vleermuissoorten een totale overwinteringspopulatie tot doel gesteld. Bovenstaande redenering stelt dat de fortengordel hiervan minstens 50% moet verzekeren.

Habitats - Vleermuisverblijfplaatsen
Geen habitats
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Soorten - Vleermuisverblijfplaatsen
Soort

Populatiedoelstelling

Franjestaart,
Doel
Watervleermuis, Brandts
Omschrijving
vleermuis/Gewone
baardvleermuis

Kwaliteitdoelstelling

+

+

Behoud of toename van de overwinteringspopulatie in de fortengroep vermeld bij Ingekorven vleermuis en
Meervleermuis en in volgende fortengroep:

•
•
•
•
•
•
•

fort Haasdonk
fort Walem
fort 7 (Wilrijk)
Schans Smoutakker
Fort Ertbrand
fort 2 (Wommelgem)
fort 5 (Edegem)

Behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat in vermelde forten zodat aan volgende kwaliteitseisen
voldaan is:

•
•
•
•
•
•

geen verstoring van de betreffende soorten
stabiele vorstvrije temperatuur
zeer hoge relatieve luchtvochtigheid (> 90%)
tochtvrije winterverblijfplaatsen
geen lichtpollutie van winterverblijfplaatsen, zwermplaatsen, fortgrachten en aanvliegroutes
Behouden of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen

Verbeteren van de ecologische kwaliteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige
boselementen, graslanden, Kleine Landschaps Elementen en habitattypes zoals HT 3150, 9120/9190 en 91E0.
Gewone/Grijze
grootoorvleermuis,
Ruige/Gewone/Kleine
dwergvleermuis,
Laatvlieger

Doel

=/+

+

Omschrijving
Behoud of toename van de overwinteringspopulatie in de eerder vermelde fortengroepen en in volgende fortengroep:

•
•

fort Stabroek
fort Liefkenshoek

Behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat in vermelde forten zodat aan volgende kwaliteitseisen
voldaan is:

•
•
•
•
•
•

geen verstoring van de betreffende soorten
gradiënt van buitenklimaat tot stabiele vorstvrije temperatuur
gradiënt van droog tot hoge relatieve luchtvochtigheid (> 80%)
gradiënt van buitenklimaat tot tochtvrije winterverblijfplaatsen
geen lichtpollutie van winterverblijfplaatsen en zwermplaatsen, minimale lichtpollutie in aanvliegroutes
Behouden of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen, ook aan buitengevels

Verbeteren van de ecologische kwaliteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige
boselementen, graslanden, Kleine Landschaps Elementen en habitattypes zoals HT 3150, 9120/9190 en 91E0.
Ingekorven vleermuis,
Meervleermuis

Doel

+

+

Omschrijving
Behoud of toename van de overwinteringspopulatie in de volgende fortengroep:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rosse vleermuis

Doel

Behouden, verbeteren en bufferen van het geschikt microklimaat in vermelde forten zodat aan volgende kwaliteitseisen
voldaan is:

fort Steendorp
fort 3 (Borsbeek)
fort Schoten
fort Kessel
fort Lier
fort Liezele
fort Broechem
fort Koningshooikt
fort Bornem
fort Kapellen
fort Duffel

•
•
•
•
•
•

geen verstoring van de betreffende soorten
stabiele hoge temperatuur tussen 7 en 11°C
zeer hoge relatieve luchtvochtigheid (> 90%)
maximaal tochtvrij
geen lichtpollutie van winterverblijfplaatsen, zwermplaatsen, fortgrachten en aanvliegroutes
behouden of creëren van geschikte spleten of nissen om in weg te kruipen

Verbeteren van de ecologische kwaliteit van het fortdomein door het behouden en versterken van aanwezige
boselementen, graslanden, Kleine Landschaps Elementen en habitattypes zoals HT 3150, 9120/9190 en 91E0.

=

=

Omschrijving
Geen bijkomende doelstellingen t.o.v. andere vleermuissoorten
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Landschap: Plassen
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 meer watergebonden vleermuissoorten als Water- en Meervleermuis. Ook voor andere soorten
als Ruige dwergvleermuis, Franjestaart, Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis,... is de aanwezigheid van water – met bij voorkeur aanwezigheid van oevervegetatie en/of struwelen of bos) – in hun jachtgebied aantrekkelijk. Daarnaast zijn er potenties voor twee bijlagesoorten
(Kamsalamander en Kleine modderkruiper) in het habitatrichtlijngebied. Beide soorten kunnen mee profiteren van de uitbreidingsdoelstellingen voor het habitattype 3150. Tenslotte zijn er ook interessante vegetaties aanwezig met zeldzamere soorten als onder meer Groot blaasjeskruid in de
omwalling van de Schans van Smoutakker.
Het dichtgroeien van de grachten met bv. invasieve exoten is nefast en dus een knelpunt voor jagende Water- en Meervleermuizen. Soms is het andere uiterste een knelpunt namelijk de afwezigheid of een zeer beperkt voorkomen van water- en oevervegetatie in heel wat grachten als gevolg
van de diepte, een onevenwichtig visbestand (verbraseming),…
Doelstelling zijn ecologisch waardevolle grachtensystemen met een zo natuurlijk mogelijke oevervegetatie en een zo natuurlijk mogelijk visbestand, dit echter zonder de generieke historische karakteristieken van deze gegraven grachten (m.b.t. profiel, vorm) geweld aan te doen. Wanneer
invulling gegeven wordt aan deze doelstelling zullen ook watergebonden broedvogels, amfibieën en invertebraten (libellen, …) hierop meeliften. In een aantal gevallen betreft het tevens Europees beschermde soorten waaronder de Vogelrichtlijnsoort IJsvogel en de habitatrichtlijnsoort Kleine
modderkruiper.

Habitats - Plassen
Habitat

Oppervlaktedoelstelling

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

Kwaliteitdoelstelling

+

+

Uitbreiding van de bestaande oppervlakte (15,4 ha) van het habitattype met 8 ha door verbetering van de kwaliteit van de Er wordt een verbetering van de kwaliteit van het habitattype nagestreefd (T'Jollyn et al 2009):
fortgrachten. Het fort van Schoten vertoont hiervoor de beste potenties.
• afwezigheid van invasieve exoten (0%);
• geringe aanwezigheid van eutrofiëringsindicatoren (<10%);
• voldoende grote vegetatievlekken (> 1m²) met voldoende aantallen sleutelsoorten (> 1 soort abundant aanwezig);
• doorzicht groter dan 1,5m;
• beperkt aantal bodemwoelende vissoorten aanwezig.

Soorten - Plassen
Soort
Kamsalamander

Populatiedoelstelling
Doel

Kwaliteitdoelstelling

=

=

Omschrijving
Geen bijkomende doelstellingen t.o.v. het habitattype 3150.
Kleine modderkruiper

Doel

Geen bijkomende doelstellingen t.o.v. het habitattype 3150.

=

+

Omschrijving
Behoud van de huidige populatie. Geen bijkomende doelstellingen t.o.v. het habitattype 3150.
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Landschap: Bossen, graslanden en Kleine landschapselementen
Binnen de begrenzing van de forten zijn veelal zones met nog vrij jong bos aanwezig. Een deel van dit bos werd aangeplant maar meestal bestaat het uit spontaan ontwikkeld bos. Bos in en rond de fortdomeinen is belangrijk als buffering maar is ook belangrijk als jachtgebied en
verbindingsgebied voor heel wat soorten vleermuizen. Verder bieden holle bomen kansen voor zomerkolonies, zwermverblijf of overwinteringsplaats voor onder meer Watervleermuis, Grootoorvleermuis en Ruige dwergvleermuis. Voor heel wat soorten is het trouwens interessant dat zomer en winterverblijf dicht bij elkaar liggen en dat er goed jachtgebied in de buurt van wintergebied ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en in het voorjaar op kracht te komen.
Opgaande groene lineaire landschapselementen en waterlopen zijn essentieel in kerngebieden van vleermuizen en worden als vliegroutes tussen de verschillende leefgebieden gebruikt. Een voldoende dicht netwerk is nodig zodat vleermuizen zonder belangrijke barrières (infrastructuur,
woongebieden, …) tussen het fort en het omliggende landschap kunnen vliegen. Binnen de fortdomeinen bestaan die lijnvormige elementen vooral uit houtkanten langs de fortgrachten en dienen boomrijen en houtkanten in en rond de forten maximaal behouden te blijven en verder te
worden ontwikkeld. Anderzijds komen er ook graslanden en heiderelicten op de fortdomeinen voor.
De aanwezige bosfragmenten zijn klein, hebben een lage ouderdom (weinig dikke bomen) en vertonen een te laag aandeel dood hout. Hierdoor is de effectieve waarde voor de aanwezige vleermuissoorten beperkt. Ook de aanwezige landschapselementen zoals graslanden en heiderelicten
hebben een lage structuurkwaliteit en soortenrijkdom.
Binnen de fortdomeinen wordt gestreefd naar het behoud van de boszones met maximaal behoud van oude bomen. Om stabiliteitsproblemen te vermijden, focust dit behoud van oude bomen zich vooral buiten de zones met ondergrondse delen. Om structuurrijke boszones te kunnen
ontwikkelen, die interessant zijn als jachthabitat voor bosgebonden soorten als onder meer Baard/Brandts vleermuis, worden inheemse bossen tot doel gesteld. De bestrijding van oude Amerikaanse eiken (en andere oude invasieve uitheemse boomsoorten) moet omzichtig aangepakt
worden, aangezien door het systematisch bestrijden van deze boomsoort, een belangrijk deel van de geschikte koloniebomen kan verdwijnen of de aanwezige dieren gedood worden.

Habitats - Bossen, graslanden en Kleine landschapselementen
Habitat
4030 - Droge Europese
heide

Oppervlaktedoelstelling
Doel

Kwaliteitdoelstelling

=

=

Omschrijving
Geen bijkomende doelstellingen
6510 - Laaggelegen
schraal hooiland
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Doel

=

+

Omschrijving
Behoud van de huidige oppervlakte van 1 ha.

9120_9190 - Atlantische Doel
zuurminnende
beukenbossen met Ilex en Omschrijving
soms ook Taxus in de
ondergroei (Quercion
robori-petraeae of IliciFagenion) en Oude
zuurminnende
eikenbossen met Quercus
robur op zandvlakten
9160 - Sub-Atlantische en Doel
midden-Europese
Omschrijving
wintereikenbossen of
eiken-haagbeukbossen
behorend tot het
Carpinion-betuli

91E0 - Alluviale bossen
met Alnion glutinosa en
Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae,
Salicion albae)

Geen bijkomende doelstellingen

Verhogen van de kwaliteit door lagere dominantie van één soort en een hogere bedekking van de sleutelsoorten.

=

+

Behoud van de huidige oppervlakte van 64 ha.

Verhogen van structuurrijkdom van de bosbestanden door een verhoging van het aandeel dood hout (met boomholtes) en
de aanwezigheid van sleutelsoorten in de kruidlaag.
Verder zetten van de spontane ontwikkeling of geleidelijke omvorming (indien exoten aanwezig).

=

+

Behoud van de huidige oppervlakte van 4 ha.

Verhogen van structuurrijkdom van de bosbestanden door een verhoging van het aandeel dood hout en de aanwezigheid
van sleutelsoorten in de kruidlaag.
Verder zetten van de spontane ontwikkeling of geleidelijke omvorming (indien exoten aanwezig).

Doel

=

+

Omschrijving
Behoud van de huidige oppervlakte van 8 ha.

Verhogen van structuurrijkdom van de bosbestanden door een verhoging van het aandeel dood hout en de aanwezigheid
van sleutelsoorten in de kruidlaag.

Soorten - Bossen, graslanden en Kleine landschapselementen
Geen Soorten
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2.2 Prioritaire inspanningen met het oog op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen
In samenhang met de hoger beschreven doelstellingen zijn door de Vlaamse regering per gebied een aantal prioritaire inspanningen vastgelegd. Dit is een globale omschrijving van de acties die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de
doelstellingen. De inspanningen kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Niet al deze inspanningen zijn op dezelfde termijn realiseerbaar. Er wordt onderstreept dat het uitvoeren van de hieronder opgesomde lijst van inspanningen/acties
niet alle knelpunten in het gebied zullen oplossen en niet alle doelen zal weten te bewerkstelligen. De hieronder opgelijste inspanningen/acties zijn dan ook te beschouwen als de prioritaire inspanningen. De concretisering van deze prioritaire
inspanningen in verschillende acties is een belangrijk onderdeel van het implementatieproces. Voor het realiseren van de prioritaire inspanningen zijn vaak meerdere acties nodig. In paragraaf 4.1 (inspanningsmatrix) worden onder meer alle
noodzakelijke acties die voortvloeien uit deze prioritaire inspanningen weergegeven.

PI 1

Inspanning

Omschrijving Inspanning

Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en
zwermplaatsen voor Ingekorven vleermuis en
Meervleermuis

Het fort Steendorp (ANB) verkeert in een goede tot uitstekende staat van instandhouding. Dit fort moet in een goede staat van instandhouding gehouden worden.
Om een duurzame bescherming van de vleermuispopulaties te garanderen moeten op korte termijn maatregelen genomen worden. Ingekorven vleermuis en Meervleermuis zijn zeer veeleisende soorten. In de forten
waar er momenteel een overwinterings- of zwermpopulatie van deze soorten voorkomt, moeten er geschikte verblijfplaatsen gecreëerd worden, afgestemd op de eisen van deze soorten. Hiervoor kan, afhankelijk van de
situatie op het fortdomein, zowel buffering, zonering als effectieve inrichting noodzakelijk zijn. Het gaat met name over de forten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fort 3 - Borsbeek (gemeente Borsbeek en beheerovereenkomst voor Oostelijk deel met Natuurpunt),
fort Schoten (NAVO),
fort Kessel (Gemeente Nijlen en samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, Gidsenwerking fort Kessel, Natuurpunt Beheer en ANB),
fort Lier (Stad Lier),
fort Liezele (Puurs en beheerovereenkomst met Natuurpunt),
fort Broechem (Ministerie van Defensie),
fort Koningshooikt (privaat),
fort Steendorp (ANB),
fort Kapellen (Ministerie van Defensie) ,
fort Bornem (privaat en beheerovereenkomst met Natuurpunt) ,
fort Duffel (Kempisch Landschap).

Deze forten moeten in een goede staat van instandhouding gebracht worden voor deze en andere voorkomende vleermuizensoorten zodat voldoende kwalitatieve winter- en zwermverblijfplaats ontstaan.
Inrichtingswerkzaamheden zijn nodig om de kwaliteit van de forten als vleermuizenverblijfplaats tijdens de winter- of zwermperiode te behouden of te verbeteren. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op de
ondergrondse en bovengrondse delen en beperken zich niet noodzakelijk tot de zones die als vleermuizenreservaat aangeduid worden. Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat leiden en
gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door het
behouden en versterken van aanwezige boselementen, Kleine Landschaps Elementen en habitattypes zoals HT 3150, 9120/9190 en 91E0.
PI 2

Bereiken van kwaliteitsvolle overwintering- en
zwermplaatsen voor watervleermuis, Franjestaart,
Brandt en Baardvleermuis

Naast bovenstaande forten hebben in het habitatrichtlijngebied onderstaande forten en schans een belangrijke functie voor Watervleermuis, Franjestaart, Brandt- en Baardvleermuis. Inspanningen voor het bereiken van
een gunstige staat van instandhouding voor deze soorten worden prioritair in deze - én de hierboven genoemde - forten en schans gerealiseerd. Deze forten, schans en de hierboven beschreven forten moeten in een
goede staat van instandhouding gebracht worden.
Het gaat met name om de volgende forten:

•
•
•
•
•
•
•

fort 7 – Wilrijk (ANB, Stad Antwerpen en beheerovereenkomst met Natuurpunt)
fort Ertbrand (privaat)
fort Walem (Natuurpunt)
Schans van Smoutakker (Natuurpunt)
fort 5 - Edegem (gemeente Edegem en samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, Gidsen fort 5 en Natuurpunt)
fort Haasdonk (Ministerie van Defensie, momenteel in openbare verkoop)
fort 2 – Wommelgem (gemeente Wommelgem)

Inrichtingswerkzaamheden zijn nodig om de kwaliteit van de forten als vleermuizenverblijfplaats tijdens de winter- of zwermperiode te behouden of te verbeteren. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op de
bomvrije gebouwen en bovengrondse delen en beperken zich niet noodzakelijk tot de zones die als vleermuizenreservaat aangeduid worden. Prioritair zijn maatregelen die tot een verbetering van het microklimaat
leiden en gericht zijn op het vermijden van verstoring. Verder moet ook gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor vleermuizen, de ecologische kwaliteit en connectiviteit van het fortdomein door
het behouden en versterken van aanwezige boselementen, Kleine Landschaps Elementen en habitattypes zoals HT 3150, 9120/9190 en 91E0.
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Inspanning
PI 3

Omschrijving Inspanning

Zoneringsplan voor alle forten
Met het oog op het vrijwaren van de voor vleermuizen belangrijke zones (winter, zwerm maar ook zomerkolonies) is de doelstelling dat voor elk fort en schans een objectieve zonering wordt opgesteld die aangeeft welke
zones potentieel belangrijk, belangrijk tot zeer belangrijk zijn voor vleermuizen, welke zones niet belangrijk zijn en zones waarvan het belang m.b.t. vleermuizen op dit ogenblik niet gekend is. Aan deze zonering wordt
een functie gekoppeld, alsook een beheer, toegankelijkheidsregeling en de mogelijkheden voor medegebruik. Dit dient te worden vastgelegd in een beheerplan dat per fort gedetailleerd en wetenschappelijk
onderbouwd wordt uitgewerkt. Deze aanpak biedt duidelijkheid, maar ook zekerheid aan alle gebruikers. Zo krijgen de potentieel belangrijke, belangrijk en zeer belangrijke zones een hoofdfunctie natuur en kunnen de
niet belangrijke zones ingenomen worden voor andere functies mits de activiteiten of initiatieven geen negatieve impact hebben op de vleermuizen in de andere zones. Deze prioriteit geldt voor alle forten en schans, dus
zowel de hierboven vermelde als volgende forten:

•
•

fort Stabroek (privaat)
fort Liefkenshoek (gemeente Beveren): dit fort is wel in eigendom van een (lokale) overheid, maar de potenties zijn beperkt.

De wijze waarop dit zoneringsplan kan opgemaakt worden, wordt weergegeven in Bijlage 10.
PI 4

Aangepast beheer fortdomeinen en Orchis als
habitat voor habitatrichtlijnsoorten

Op de bovengrondse delen worden de open zones zoveel mogelijk natuurgericht beheerd. Het is belangrijk dat er goed jachtgebied in de buurt van overwinteringszones ligt om in het najaar vetreserves aan te leggen en
in het voorjaar op kracht te komen. Dit houdt onder meer in: behoud van boszones en houtkanten, behoud van oude bomen (buiten de zones waar deze stabiliteitsproblemen kunnen veroorzaken), behoud van
muurvegetaties, evenwichtig visstandsbeheer in fortgrachten, …
Een goede verbinding van de forten met de omgeving is essentieel voor de vleermuizen om de verblijfplaatsen in de forten te kunnen bereiken. Dit betekent dat lineaire groene landschapselementen op de fortdomeinen
moeten worden behouden of hersteld en dat er geen bijkomende barrières (ook niet van lichtpollutie) mogen worden gecreëerd. Tevens is het belangrijk dat KLE’s zoals dreven, opgaande elementen, … op het
fortdomein in stand gehouden en versterkt worden.
Het bereiken van een goede habitatstructuur voor de fortgrachten (i.e. habitattype 3150) en boselementen (i.e. habitattypes 9120/9190 en 9160) zorgt ervoor dat er op de fortdomeinen meer geschikt habitat voor de
vleermuissoorten ter beschikking komt. Daarnaast is dit ook belangrijk voor habitatrichtlijnsoorten als Kleine modderkruiper en Kamsalamander. Voor het HT 3150 betreft het vooral het fort Ertbrand, fort Schoten, fort
Walem en fort Duffel. Voor de boshabitats betreft het vooral het fort Lier (9120/9190), fort Schoten (9120/9190), fort 5 (9120/9190), fort 7 (9120/9190), fort 2 (9160) en Orchis (91E0).
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2.3 Gebiedsgerichte aandachtspunten voor de uitvoering
Tijdens het overleg over de instandhoudingsdoelstellingen is een aantal gebiedsgerichte aandachtspunten voor de uitvoering aangebracht door de deelnemers aan het voorafgaand overlegproces. In deze paragraaf worden deze meegegeven ter
informatie. De lijst is niet limitatief noch bindend. Het is bovendien mogelijk dat deze lijst wijzigt tijdens het implementatieproces.

Omschrijving aandachtspunten
1

Departement LV / Departement LV
In het rapport wordt aangegeven dat “door een goede ruimtelijke planning met een ecologische invulling van de fortdomeinen en een netwerk van ecologische verbindingsroutes kan het belang en de kwaliteit van de Antwerpse fortengordel als vleermuisverblijfplaats op
langere termijn worden behouden of versterkt. Bij de verschillende planningsprocessen die in en rond het habitatrichtlijngebied worden uitgevoerd, worden de forten en schansen opgenomen als belangrijke gebieden voor vleermuizen en wordt de connectiviteit van het
fort met de ruime omgeving benadrukt”. Het beleidsdomein wenst hierbij te benadrukken dat kennislacunes in verband met de locatie van de vliegroutes (kleine landschapselementen) en de invloed van lichtpollutie op deze routes eerst opgelost dienen te worden alvorens
ze invulling te geven via de planningsprocessen.
(Bron: S-IHD rapport)

2

Sector economie
De sector economie vraagt om op een wetenschappelijk manier rekening te houden met de grondwaterwinningen in functie van de S-IHD en de opmaak van het maatregelenprogramma.
(Bron: S-IHD rapport)

3

Natuurbeheer
De sector natuurbeheer wijst er op dat wijzigingen aan hydrologie in de omgeving (vb. peilverlagingen van grachten, waterlopen of grondwater) verdroging in fort tot gevolg kan hebben en dus een impact op het microklimaat en de kwaliteit van de vleermuisverblijfplaatsen.
(Bron: S-IHD rapport)

4

Boerenbond
Boerenbond wijst er op dat de in het rapport aangehaalde nood aan het uitbouwen van landschapsecologische verbindingen een maatregel is die (zeker ook deels) buiten de SBZ-H gesitueerd is. Hierbij dient dan ook rekening te worden gehouden met de hoofdfunctie van
de gebieden waarin deze verbindingen gewenst zijn. Concreet voor landbouwgebieden vraagt Boerenbond dat het realiseren van deze verbindingen enkel zou gebeuren via een vrijwillig stimulerend beleid.
(Bron: S-IHD rapport)

5

Boerenbond
Boerenbond wijst op het belang van de Antitankgracht in de afwatering van de omliggende landbouwgebieden, in het bijzonder de polder van Stabroek en op het Fort Ertbrand wat aan de polder van Stabroek gelegen is. Het vaststellen van een gepast waterpeil voor de
Antitankgracht dient dus niet alleen te gebeuren in functie van de IHD’s, maar ook in functie van de afwatering van de aanwezige landbouwpercelen in de omgeving.Boerenbond verwijst in dit kader naar de studie die VMM momenteel lopen heeft om rekening houdend met
alle functies en activiteiten rond de Antitankgracht het gepaste peil vast te leggen.
(Bron: S-IHD rapport)

6

Boerenbond
Boerenbond vraagt dat in het kader van lichtpollutie geen algemene maatregelen genomen worden, maar dossier per dossier bekeken wordt wat de beste maatregelen zijn. Dit gezien volgens Boerenbond slechts een beperkt aantal landbouwbedrijven in deze SBZ
voorkomen die schadelijke lichtpollutie kunnen veroorzaken.
(Bron: S-IHD rapport)

7

Departement MOW
De afdeling Luchthavenbeleid vraagt om betrokken te worden bij de opmaak van de maatregelenprogramma's van Fort 3 en de andere forten van de Fortengordel en dit in het licht van de verdere ontwikkeling van de luchthaven en de veiligheid van het vliegverkeer
(Bron: S-IHD rapport)

8

Agentschap Ruimte en Erfgoed
Beleidsdomein ARE geeft aan dat heel wat forten beschermd zijn als monument of landschap en de eigenaar/huurder via het Landschapsdecreet verplicht is om het erfgoed in een goede staat te houden. Beide waarden (natuur – erfgoed) moeten dus op elkaar afgestemd
worden
(Bron: S-IHD rapport)
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Omschrijving aandachtspunten
9

Sector economie / Toerisme Vlaanderen / BLOSO / Provincie Antwerpen / Simon Stevin VVC
Sector Economie, Toerisme Vlaanderen, Bloso, de Provincie Antwerpen en de Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw vragen dat bij de implementatie van de doelstellingen rekening gehouden wordt met de impact van instandhoudingsmaatregelen op het
toekomstpotentiëel en de groeikansen van de forten als erfgoed, socio-culturele ontsluiting en met hun specifieke toeristische, recreatieve, historische en economische waarden. Gelet op de specifieke kennis en de multifunctionaliteit die de forten kenmerkt wenst de
provincie Antwerpen een werkgroep over 'vleermuizen en functioneel gebruik van de forten en hun omgeving op te starten. Deze werkgroep zal een positieve rol kunnen spelen bij de implementatie van de instandhoudingsdoelstellingen
(Bron: S-IHD rapport)

10

Simon Stevin VVC
De Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw stelt dat het huidig juridisch kader momenteel onvoldoende instrumenten biedt om de goede staat van instandhouding in deze SBZ te bereiken. Zij vragen dan ook dat een instrumentarium wordt uitgewerkt
waardoor eigenaars beter gestimuleerd worden om de nodige maatregelen te nemen en dat de nodige vergoedingen en compensaties voorzien worden
(Bron: S-IHD rapport)

11

Natuurbeheer
De sector Natuurbeheer dringt er op aan dat kennislacunes in de doelstellingen invulling krijgen, zodat de doelstellingen op termijn verfijnd en wetenschappelijk verder onderbouwd kunnen worden
(Bron: S-IHD rapport)

12

Sector eigenaars
De sector eigenaars stelt dat om bepaalde niet wetenschappelijke redenen een aantal forten werd geschrapt en een aantal forten met weinig potentie wel werden opgenomen. Dit leidt volgens de sector Eigenaars tot onrealistische doelen en brengt de rechtszekerheid van
de eigenaars in het gedrang.
(Bron: S-IHD rapport)

13

Natuurbeheer
De sector Natuurbeheer argumenteert dat in deze SBZ forten aangeduid werden waar vrijwel geen tot geen vleermuizen overwinteren (bv fort Stabroek, fort Liefkenshoek), terwijl anderzijds forten met een hoge populatie vleermuizen niet opgenomen zijn (bv fort SintKatelijne-Waver, fort ’s Gravenwezel). Bovendien bevinden zich 2 forten en 1 schans – samen goed voor een derde van de overwinterende vleermuizen in de beide fortengordels - in andere SBZ’s. Dit terwijl ze logisch gezien in de hier besproken SBZ thuis horen. De sector
Natuurbeheer wenst dan ook te benadrukken dat bij een herziening van dit SBZ alle forten en schansen uit de Antwerpse fortengordels dienen opgenomen te worden, inclusief degene die nu onder een andere SBZ vallen, verbindingselementen en (na)zomerhabitat
(Bron: S-IHD rapport)

14

Sector eigenaars / Sector natuur / Simon Stevin VVC
De Sectoren Eigenaars en Natuurbeheer en de Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw vragen dat de afbakening van deze SBZ herbekeken wordt. De vragen die gesteld worden zijn: Waarom is niet de volledige fortengordel afgebakend als SBZ? Waarom zijn
bepaalde forten die weinig vleermuizen herbergen toch opgenomen in het SBZ en andere forten waar meer vleermuizen geteld worden niet? Waarom zijn enkel de forten afgebakend en niet de verbindingen tussen de forten, de foerageergebieden en zomerkolonies?
(Bron: S-IHD rapport)
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3 Openstaande taakstelling
De in dit hoofdstuk beschreven oppervlaktebalans op SBZ niveau werd als taakstelling vastgesteld in het S-IHD-besluit voor deze SBZ. Op basis hiervan is een indicatieve verdeling van de doeloppervlaktes over de verschillende deelgebieden gebeurd
via een modelmatige berekening. In paragraaf 3.1 wordt per aangewezen habitattype in deze SBZ het overzicht gegeven van de totale oppervlaktedoelen, de oppervlakte actueel habitat en het openstaand saldo aan te realiseren habitat (door
omvorming vanuit bestaande andere natuur of door uitbreiding op plaatsen die nu niet ingenomen zijn door natuur). In de volgende managementplannen zal dit overzicht geactualiseerd worden met een stand van zaken en het openstaand saldo.
Voor de soorten wordt geen oppervlaktebalans weergegeven. Gezien de complexe koppeling van de populatiedoelen aan habitats, regionaal belangrijke biotopen en andere vegetatietypes is het momenteel niet mogelijk om voor soorten een
betekenisvolle openstaande taakstelling met oppervlaktebalans op te geven. In 3.2 wordt de taakstelling voor de soorten kort voorgesteld; voor een meer gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar Bijlage 2 bij het IHD-besluit. De geactualiseerde
openstaande taakstelling wordt in een latere fase van de managementplannen weergegeven.
In hoofdstuk 6. Richtkaart wordt indicatief de actuele ligging van de habitats en de indicatieve verdeling van de doelen over de verschillende deelgebieden weergegeven. De verdeling van deze doelen over de verschillende deelgebieden maakt deel uit
van het overleg met de betrokken actoren in het overlegplatform voor deze SBZ. De verdeling kan naar aanleiding daarvan in een volgende versie van het managementplan aangepast worden.

3.1 Habitats
Habitat code

Besluit Vlaamse regering

Openstaande
taakstelling

Opp.
totaal doel
(ha)

Opp.
actueel
(ha)

Opp. uitbreiding en
omvorming
(ha)

3150

23.40

15.40

8.00

4030 **

0.00

0.00

0.00

6510

1.00

1.00

0.00

9120_9190

64.00

64.00

0.00

9160

4.00

4.00

0.00

91E0

8.00

8.00

0.00

Opmerkingen
** Voor dit habitattype werd in het aanwijzingsbesluit geen oppervlaktedoel
opgegeven, wel een kwaliteitsdoel.
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3.2 Soorten
Soort

Doel

Franjestaart, Watervleermuis, Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis

behoud

Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis,
Laatvlieger

behoud

Ingekorven vleermuis, Meervleermuis

behoud

Kamsalamander

behoud

Kleine modderkruiper

behoud

Rosse vleermuis

behoud
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4 Overzicht van de prioritaire inspanningen
Voor het realiseren van de taakstelling (zie hoofdstuk 2) zijn door de Vlaamse regering een aantal prioritaire inspanningen gedefinieerd. De prioritaire inspanningen beschrijven de verschillende acties die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de
taakstelling. De planning van deze acties hangt onder andere af van de beschikbare budgetten, de maatschappelijke context en de aanwezige kennis. Een aantal acties moeten echter prioritair gerealiseerd worden binnen de planperiode van het
Vlaamse Natura 2000 programma 2014-2020 om:
• de verdere achteruitgang van habitattypes of soorten te stoppen of te vermijden (prioriteit stand still);
• de Vlaamse taakstelling 2020 te realiseren (prioriteit 2020).
Door de Vlaamse regering zijn in het S-IHD-besluit de prioritaire inspanningen bepaald waarbinnen één of meerdere prioritaire actie(s) moeten worden uitgewerkt en gerealiseerd in deze SBZ. Het nader omschrijven van de acties gebeurt in overleg
met alle betrokkenen binnen het overlegplatform tegen begin 2015 voor vastlegging in een nieuwe versie van het managementplan. Bijzondere aandacht zal hierbij gegeven worden aan die acties die binnen de planperiode 2015-2020 uitgevoerd
moeten worden. Vanaf 2019 kunnen immers de nodige verplichtende maatregelen opgelegd worden indien blijkt dat prioritaire acties anders niet gerealiseerd worden binnen deze planperiode.
In paragraaf 4.1 is het overzicht van de prioritaire inspanningen weergegeven en de prioriteit m.b.t. de planperiode 2014-2020. In de volgende managementplannen zal dit overzicht aangevuld worden met een overzicht van de acties die vallen binnen
deze verschillende inspanningen en van hun status.
In hoofdstuk 6. Richtkaart wordt een ruimtelijk overzicht van de verdeling van de prioritaire inspanningen over de verschillende deelgebieden weergegeven.

4.1 Inspanningsmatrix
Gezien er nog geen vastgestelde actielijst is, worden in deze versie van het managementplan enkel de prioritaire inspanningen zoals vastgesteld in het S-IHD-besluit weergegeven. Zodra de actielijst is vastgesteld, wordt deze in een volgende versie van
het managementplan aan de inspanningsmatrix toegevoegd.
Prioritaire inspanning cfr. Besluit Vlaamse regering

Prioriteit

PI 1

Bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor Ingekorven vleermuis en Meervleermuis

2050

PI 2

Bereiken van kwaliteitsvolle overwintering- en zwermplaatsen voor watervleermuis, Franjestaart, Brandt en
Baardvleermuis

2050

PI 3

Zoneringsplan voor alle forten

2050

PI 4

Aangepast beheer fortdomeinen en Orchis als habitat voor habitatrichtlijnsoorten

2050
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5 Taakstelling inzake de verbetering van het natuurlijk milieu
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke milieucondities vereist zijn voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding voor de aangewezen habitats en soorten. Bij de opmaak van dit MP 1.0 was een gebiedsgerichte invulling niet mogelijk.
Informatie over de vereiste milieuomstandigheden voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van de habitats en soorten zijn te vinden in de publicatie "Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van
instandhouding van de Natura 2000 habitattypen", gepubliceerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met als referentie T’Jollyn et al., 2009 en te consulteren op www.inbo.be/natura 2000.
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6 Richtkaart
De richtkaart is een belangrijk ruimtelijke afwegingskader voor plannen, projecten, instrumenten… Het geeft in de eerste plaatst een synthese van de stand van zaken op het terrein en zoals gepland. Een natuurdoel is immers pas 'geplaatst', wanneer
inrichting en beheer van het betrokken perceel afgesproken zijn in een natuurbeheerplan, of één van de gelijkwaardige plannen die er mee gelijkgesteld kunnen worden. In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van de geplande doelen in
natuurbeheerplannen of gelijkaardige plannen. Zolang een deel van de taakstelling niet is opgenomen, bevat de richtkaart daarnaast een ecologisch geschikte zoekzone die ruim genoeg is om via vrijwilligheid en socio-economische afwegingen te
zoeken naar een optimale plaatsing van de resterende doelen en daartoe gevrijwaard wordt. De bepaling van deze zoekzone gebeurt op Vlaams niveau aan de hand van de actuele en natuurlijke potentiekaarten , rekening houdend met de
oppervlakte waarvoor reeds garanties zijn op een correct beheer via een geïntegreerd beheerplan of een gelijkaardig instrument en socio-economische belangen. Dit gebeurt door middel van een geobjectiveerde, modelmatige berekening. Naarmate
bijkomende doelen worden 'geplaatst', door natuurbeheerplannen of gelijkwaardig instrumenten of in voorkomend geval, via verplichtingen, zal ook de omvang van de zoekzone(s) afnemen. De opmaak van de zoekzone(s) vormt dus het
semiautomatische resultaat van de afspraken die gemaakt zijn over het onder correct beheer brengen van terreinen.
De richtkaart is in dit Managementplan 1.0 nog onvolledig omdat de benodigde data nog in opbouw of overleg zijn. Hieronder wordt per voorzien onderdeel aangegeven in welke mate het ingevuld is in deze planversie.
6.1 Situering actuele habitats
De situering van de actuele habitats is indicatief opgenomen in kaarten 1 en 2.
6.2 Situering vegetaties als leefgebied voor Europees te beschermen soorten
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.
6.3 Aanwezigheid van habitattypische soorten
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.
6.4 Ruimtelijke verdeling van de instandhoudingsdoelstellingen
De ruimtelijke verdeling van de oppervlaktedoelstellingen voor de verschillende habitattypes in dit SBZ zijn opgenomen in kaart 1.
6.5 Ruimtelijke verdeling van de prioritaire inspanningen
De ruimtelijke verdeling van de prioritaire inspanningen is weergegeven in kaart 2. De codes verwijzen naar de tabel in paragraaf 4.1.
6.6 Situering van de gebieden beheerd met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.
6.7 Zoekzones
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.
6.8 Actiegebieden voor de verbetering van het leefmilieu
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.

Kaartenlijst
Kaart 1. Situering van de actuele habitats (indicatief) en de ruimtelijke verdeling van de oppervlaktedoelstellingen voor de verschillende habitattypes.
Kaart 2. Situering van de actuele habitats (indicatief) en de ruimtelijke verdeling van de prioritaire inspanningen. De codes verwijzen naar de tabel in paragraaf 4.1.
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SBZ-H BE2100045 HISTORISCHE FORTENGORDELS VAN ANTWERPEN ALS VLEERMUIZENHABITATS
Kaart 1.1

±

Situering

Vlaanderen

Habitat Natura 2000

Doelen DG BE2100045-21:
9120_9190 - 14 ha
9160 - 1 ha
91E0 - 1 ha

3150
6510

Doelen DG BE2100045-1:
9120_9190 - 3 ha
9160 - 3 ha

Doelen DG BE2100045-22:
6510 - 1 ha
9120_9190 - 21 ha

9120
9160
91E0

Actueel Habitat - RBB
Deels habitat
SBZ-H
SBZ-V

Doelen DG BE2100045-11:
9120_9190 - 13 ha
91E0 - 1 ha

Doelen DG BE2100045-26:
9120_9190 - 2 ha

Doelen DG
BE2100045-31:
3150 - 3 ha

0

1

2

Doelen DG
BE2100045-2:
91E0 - 6 ha

4

km

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

Indicatieve situering van de actuele
habitats en de verdeling van de
doelen per deelgebied
Doelen DG
BE2100045-30:
3150 - 4 ha
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SBZ-H BE2100045 HISTORISCHE FORTENGORDELS VAN ANTWERPEN ALS VLEERMUIZENHABITATS
Kaart 1.2
Situering

±

Vlaanderen

Habitat Natura 2000
3130
3150
4030
!
!

9190

Actueel Habitat - RBB
Deels habitat

Doelen DG
BE2100045-32:
3150 - 1 ha

SBZ-H
SBZ-V
Doelen DG
BE2100045-14:
3150 - 4 ha

!

Doelen DG
BE2100045-13:
9120_9190 - 1 ha

Doelen DG BE2100045-16:
3150 - 11 ha
9120_9190 - 10 ha
!
!
!

Indicatieve situering van de actuele
habitats en de verdeling van de
doelen per deelgebied

0

1

2

4

km

Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be
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SBZ-H BE2100045 HISTORISCHE FORTENGORDELS VAN ANTWERPEN ALS VLEERMUIZENHABITATS
Kaart 2.1
Situering

Vlaanderen

Legende

BE2100045-21
PI 2, 3, 4

SBZ-H

BE2100045-1
PI 2, 3, 4

BE2100045-22
PI 2, 3, 4

BE2100045-19
PI 1, 2, 3, 4

BE2100045-9
PI 1, 2, 3, 4

BE2100045-25
PI 2, 3, 4

BE2100045-10
PI 1, 2, 3, 4
BE2100045-26
PI 1, 2, 3, 4

BE2100045-11
PI 1, 2, 3, 4

BE2100045-12
PI 1, 2, 3, 4

BE2100045-27
PI 1, 2, 3, 4

BE2100045-31
PI 1, 2, 3, 4

Voor de omschrijving van de prioritaire
inspanningen wordt verwezen naar
hoofdstuk 2.2

BE2100045-2
PI 4

0

1

2

4

Overzicht
van
de
prioritaire
inspanningen per deelgebied
BE2100045-28
PI 1, 2, 3, 4

km

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

BE2100045-30
PI 2, 3, 4

±
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SBZ-H BE2100045 HISTORISCHE FORTENGORDELS VAN ANTWERPEN ALS VLEERMUIZENHABITATS
Kaart 2.2
Situering

Vlaanderen

Legende

SBZ-H

BE2100045-32
PI 2, 3, 4

BE2100045-17
PI 3, 4

BE2100045-14
PI 2, 3, 4

BE2100045-13
PI 1, 2, 3, 4

BE2100045-16
PI 1, 2, 3, 4

Voor de omschrijving van de prioritaire
inspanningen wordt verwezen naar
hoofdstuk 2.2
Overzicht
van
de
prioritaire
inspanningen per deelgebied

0

1

2

4

km

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

±
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7 Gebiedsgerichte toepassing van het globaal afwegingskader Natura 2000
Het Vlaams Natura 2000-programma bevat een globaal afwegingskader, met daarin:
• een onderlinge afweging van de ecologische vereisten van zowel de Europees te beschermen habitattypes, van de Europees te beschermen soorten als van de soorten die typisch zijn voor een Europees te beschermen habitat;
• een afweging voor soorten van regionaal belang van de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen voor boshabitats ten aanzien van ecologische vereisten voor vogelsoorten die karakteristiek zijn of vaak voorkomen in grotere, open en
natuurkwaliteitsvolle weilandcomplexen.
In dit hoofdstuk moet worden aangegeven op welke wijze bij de realisatie van de taakstelling dit afwegingskader toegepast werd of zal worden.
De informatie over de uitvoering van het globaal afwegingskader voor deze SBZ wordt toegevoegd vanaf de volgende versie van het managementplan. Het Vlaams Natura 2000-programma, waar het globaal afwegingskader Natura 2000 deel van
uitmaakt, bestaat immers nog niet bij de opmaak van dit Managementplan 1.0. Bovendien ontbreken in deze planversie belangrijke elementen die relevant zijn voor de beschrijving van de uitvoering van het globaal afwegingskader, zoals de
ruimtelijke configuratie van de gebieden beheerd met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de zoekzones.
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