BE2200043 - Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik

Managementplan Natura 2000 1.0

Statuut document:

Informatief document

Auteur:

Agentschap voor Natuur en Bos

Datum:

19/12/2014

Documentnummer:

Natura2000_0000302

SBZ-H BE2200043 BOSBEEKVALLEI EN AANGRENZENDE BOS- EN HEIDEGEBIEDEN TE AS-OPGLABBEEK-MAASEIK
Overzichtskaart, deel 1
Situering

Vlaanderen

Legende
SBZ-H
SBZ-V

BE2200043-4

BE2200043-1

BE2200043-2
BE2200043-3

Situering van de deelgebieden
van de Habitatrichtlijn
0

1

2

4

km

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

±
10/11/2014

Inhoudstafel
1. Inleiding
2. Taakstelling
2.1 Doelstellingen voor de speciale beschermingszone
2.2 Prioritaire inspanningen met het oog op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen
2.3 Gebiedsgerichte aandachtspunten voor de uitvoering

3 Openstaande taakstelling
3.1 Habitats
3.2 Soorten

4 Overzicht van de prioritaire inspanningen
4.1 Inspanningsmatrix

5 Taakstelling inzake de verbetering van het natuurlijk milieu
6 Richtkaart
6.1 Situering actuele habitats
6.2 Situering vegetaties als leefgebied voor Europees te beschermen soorten
6.3 Aanwezigheid van habitattypische soorten
6.4 Ruimtelijke verdeling van de instandhoudingsdoelstellingen
6.5 Ruimtelijke verdeling van de prioritaire inspanningen
6.6 Situering van de gebieden beheerd met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen
6.7 Zoekzones
6.8 Actiegebieden voor de verbetering van het leefmilieu

7 Gebiedsgerichte toepassing van het globaal afwegingskader Natura 2000

MANAGEMENTPLAN 1.0
2 - Bosbeekvallei

Pagina 2 van 19

24/10/2014

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 ‘BE2200043 Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-opglabbeek-Maaseik’ 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.
_________________________________________________________________
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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: Beekdallandschap
Het beekdallandschap, dat binnen dit SBZ voorkomt in deelgebied 1, is belangrijk voor een lange reeks van soorten en habitattypes waaronder:

•
•
•
•
•

beekhabitat (3260)
boshabitats (91E0, 9190, 9120)
open grasland- en heidehabitats (4010, 4030, 6230, 6430, 7140)
vissen (Beekprik)
vleermuizen (Ruige en Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis)

Determinerend voor de oppervlakte en kwaliteitsdoelstellingen zijn de waterafhankelijke habitats en soorten, waarbij de Elzenbroekbossen (91E0) voor het gebied vanuit de G-IHD als zeer belangrijk worden bestempeld. De doelstelling bestaat er in om grote aaneengesloten elzenbroekbossen
te creëren afgewisseld met open vegetaties. Deze open vegetaties kunnen bestaan uit de open grasland- en heidehabitats, maar ook uit regionaal belangrijke biotopen (zoals wilgenstruwelen (rbb so, rbb sf), moerasspirearuigtes (rbb hf), veldrusgraslanden en dotterbloemgraslanden (rbb hc),
kleine (rbb ms) en grote (rbb mc) zeggevegetatie, riet (rbb mr) of structuurrijke bloemrijke graslanden en poelen. Dit mozaïeklandshap vormt bovendien voor een aantal vleermuizensoorten een belangrijk leefgebied (structuurrijke bossen als nest- of overwinteringsplaats) en een belangrijk
foerageergebied (insectenrijke leefgebieden). Wanneer deze open vegetaties langs de beek komen te liggen, biedt dit ook voldoende zonlicht noodzakelijk voor het beekhabitat (3260).
Voor de bossen is er een toename van 150 ha voorzien met richtwaarde voor bosuitbreiding 94 ha. De open plekken binnen deze bossen zorgen ook voor een toename van de verschillende open biotopen (zie hierboven). Via het LIFE-project Itter en Oeter wordt er zo’n 3-7 ha toename
voorzien van de ruigtes.
Een goede staat van instandhouding van deze habitattypes en soorten kan enkel gerealiseerd worden door het herstel van de natuurlijke waterhuishouding: een (lokaal) intact grondwatersysteem (voldoende kwel en beperkte ontwatering) en een kwaliteitsvolle beekstructuur met een
natuurlijk overstromingsregime …. Voor de bovenloop zal in het mijnverzakkingsgebied de hydrologie (wegpompen van water) zo geregeld moeten worden dat minstens stroomafwaarts van het mijnverzakkingsgebied een natuurlijke waterhuishouding mogelijk wordt.
Met het oog op een goede waterkwaliteit dient men de inspoeling van nutriëntenrijk water zoveel mogelijk te vermijden of te beperken. Dit kan bepaalde maatregelen in de infiltratiegebieden vereisen.
Deze doelstellingen komen ook verschillende habitattypische soorten ten goede waaronder Europees te beschermen soorten zoals Ijsvogel, Blauwborst, Wespendief, Kleine bonte specht, Houtsnip, Kwabaal, Kopvoorn, Serpeling, Bosbeekjuffer, Weidebeekjuffer, Bronlibel, Gevlekte glanslibel,
Spaanse vlag, Kleine ijsvogelvlinder, Nachtpauwoog, Zompsprinkhaan, Boskrekel, Bramensprinkhaan, Gouden sprinkhaan,…

Habitats - Beekdallandschap
Habitat

Oppervlaktedoelstelling

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

Doel

6430 - Voedselrijke
zoomvormende ruigten
van het laagland, en van
de montane en alpiene
zones

Doel

7140 - Overgangs- en
trilveen

Doel

Kwaliteitdoelstelling

+

+

Omschrijving
Actueel komt er een oppervlakte voor van minder dan 1 ha. Er wordt hier een uitbreiding voorzien door omvorming zodat Globaal wordt een voldoende tot goede LSVI nagestreefd. Belangrijkste kwaliteitsvereisten zijn: helder water met een
dit habitattype over vrijwel geheel de loop van de Bosbeek voorkomt (binnen deelgebied 1). Een kwantificatie van de
hoge stroomdiversiteit, zonder invasieve soorten en met voldoende zonbeschenen delen. Vereisten voor waterkwaliteit
oppervlakte is moeilijk (ongeveer 1- 8 ha).
vallen samen met die van de beekprik (zie verder)

+

+

Omschrijving
Minimaal behoud van de actuele oppervlakte: ongeveer 2 ha.
Toename met 3 ha tot een totaal van 5 ha. Via het LIFE-project Itter en Oeter wordt er ook zo’n 3-7 ha toename voorzien.

De kwaliteit van de aanwezige oppervlaktes dient verbeterd te worden, vooral door het herstellen van de natuurlijke
waterhuishouding. Indien de kwaliteit van het habitattype 91E0 groot is onder meer door de aanwezigheid van open
plekken, zal zich daar deels 6430 ontwikkelen.

+

+

Omschrijving
Actueel komt er ongeveer 2 ha voor. Hier is een toename door omvorming voorzien van 10 ha tot een totaal van 12 ha.

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

Doel

Globaal wordt een voldoende tot goede LSVI nagestreefd. Natuurlijke hydrologie, voldoende voedselarme waterlichamen,
beperkte aanwezigheid bomen (<10%) waarin typische en begeleidende soorten een bedekking >70% kennen, met slechts
zeer plaatselijk verruiging (<1%) en vergrassing (<10%). De realisatie van 12 ha 7140 is pas haalbaar wanneer dit ingebed is
in een complex van ca. 40 ha moerasgebied.

+

+

Omschrijving
Actueel komt er ongeveer 96 ha 91E0 voor in deelgebied 1. Het doel is een toename naar ongeveer 246 ha met als
richtcijfer 94 ha bosuitbreiding.

•
•
•

MANAGEMENTPLAN 1.0
2 - Bosbeekvallei

Pagina 5 van 19

Een gevarieerde bosstructuur met veel open plekken (waar o.a. volgende habitattypes 3260, 6430, 7140 kunnen
voorkomen) en met voldoende dood hout en sleutelsoorten van het oligo- of mesotrofe subtype.
Behoud en/of herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding (kwantitatief en kwalitatief) zodat
grote kernen van het oligotrofe subtype en mesotroof subtype zich kunnen ontwikkelen.
Daarenboven zijn structuurrijke bosranden van belang.
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Soorten - Beekdallandschap
Soort
Beekprik

Populatiedoelstelling
Doel

Kwaliteitdoelstelling

+

+

Omschrijving
Ontwikkeling van een populatie die
voldoet aan een voldoende staat van
instandhouding in de Bosbeek en zijbeken (50- 200 ind/ha)
Gewone dwergvleermuis, Doel
Rosse vleermuis,
Omschrijving
Laatvlieger

Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en temperatuur en
afwezigheid migratieknelpunten.

+

+

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is over Gericht beheer van bossen volgens de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer voor privé-boseigendommen en via de
de populaties in de SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden van de
beheervisie waar ANB het beheer voert. Bijzondere aandacht dient gegeven aan oude bomen (toekomstbomen), open
vleermuissoorten in de SBZ kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de leefgebieden maximaal
plekken en geleidelijke bosranden, en hun bereikbaarheid onderling in functie van deze soorten.
verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen of
kunnen verkeren.
Iedere soort heeft haar eigen ecologische niche en dus haar eigen vereisten inzake zomerverblijfplaatsen,
foerageergebieden, winterverblijfplaatsen en connectiviteit. Toch zijn er een aantal algemene kwaliteitseisen te
identificeren en kunnen op basis van de foerageerbiotopen aanvullende kwaliteitseisen geïdentificeerd worden. Met die
kennis kunnen verbeteropgaven voor de leefgebieden in de SBZ-H geformuleerd worden.
Gewone dwergvleermuis, Doel
Ruige dwergvleermuis,
Omschrijving
Rosse vleermuis,
Laatvlieger

+

+

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is over Behoud en versterken van landschapelementen en structuren die dienen als corridor voor deze soorten.
de populaties in de SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden van de
vleermuissoorten in de SBZ kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de leefgebieden maximaal
verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen of
kunnen verkeren.
Iedere soort heeft haar eigen ecologische niche en dus haar eigen vereisten inzake zomerverblijfplaatsen,
foerageergebieden, winterverblijfplaatsen en connectiviteit. Toch zijn er een aantal algemene kwaliteitseisen te
identificeren en kunnen op basis van de foerageerbiotopen aanvullende kwaliteitseisen geïdentificeerd worden. Met die
kennis kunnen verbeteropgaven voor de leefgebieden in de SBZ-H geformuleerd worden.

Ruige/Gewone/Kleine
dwergvleermuis, Rosse
vleermuis,
Watervleermuis

Doel

+

+

Omschrijving
Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is over
de populaties in de SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden van de
vleermuissoorten in de SBZ kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de leefgebieden maximaal
verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen of
kunnen verkeren.

•
•
•

Waterplassen die voor vleermuizen bereikbaar zijn vanuit de bosgebieden.
Bosgebieden met een goede horizontale en verticale structuur.
Bijzondere aandacht dient gegeven aan open plekken en geleidelijke bosranden, vooral nabij deze open
waterpartijen en hun bereikbaarheid hiernaartoe.

Iedere soort heeft haar eigen ecologische niche en dus haar eigen vereisten inzake zomerverblijfplaatsen,
foerageergebieden, winterverblijfplaatsen en connectiviteit. Toch zijn er een aantal algemene kwaliteitseisen te
identificeren en kunnen op basis van de foerageerbiotopen aanvullende kwaliteitseisen geïdentificeerd worden. Met die
kennis kunnen verbeteropgaven voor de leefgebieden in de SBZ-H geformuleerd worden.
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Landschap: Heidelandschap
Het heidelandschap is belangrijk voor een reeks van soorten en habitattypes waaronder:

•
•
•
•
•

heidehabitats (2310, 2330, 4010, 4030 en 5130) )
eikenbossen op zandgronden (9190) )
amfibieën zoals Heikikker, rugstreeppad en Poelkikker)
reptielen zoals Gladde slang)
vleermuizen zoals Ruige en Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis

Het heidelandschap omvat in dit habitatrichtlijngebied ook open, warmteminnende en bloemenrijke vegetaties op de terrils.
De heidefragmenten komen versnipperd voor in bijna alle deelgebieden van deze SBZ-H. Verdere knelpunten zijn verzuring en vermesting en spontane successie. In het Heidebos te As is de natuurlijke verjonging van Jeneverbes actueel te laag, wat op langere termijn een knelpunt vormt om dit
habitattype te behouden.
Het open houden van de poelen en plassen en de warmteminnende vegetatie op de terrils is van belang voor een aantal Europees te beschermen soorten; onder meer Rugstreeppad. Deze doelen dienen gerealiseerd te worden in de deelgebieden 2 (Klaverberg), 3 (Ruwmortelven) en 4
(Heiderbos). In totaal is er een uitbreiding binnen SBZ voorzien van ongeveer 65 ha in functie van de goede staat van instandhouding van de heidehabitats en de habitattypische soorten Gladde slang, Heikikker en Rugstreeppad en de boshabitats. Via het LIFE-project Itter en Oeter wordt er hier
bovenop ook nog zo’n 3-5ha uitbreiding van natte heide en 2-5ha droge heide voorzien.

Habitats - Heidelandschap
Habitat

Oppervlaktedoelstelling

2310_2330 - Psammofiele Doel
heide met Calluna- en
Genistasoorten en Open Omschrijving
grasland met
Corynephorus- en
Agrostissoorten op
landduinen
4010 - Noord-Atlantische Doel
vochtige heide met Erica
Omschrijving
tetralix

Kwaliteitdoelstelling

=

+

Actueel ongeveer 1 ha in deelgebied 1 en 17 ha in deelgebied 2. Behoud van de actuele oppervlakte.

Een goede structuurvariatie van de habitats met zoveel mogelijk open (stuivend) zand en behoud van de
buntgrasvegetatie, mostapijtjes en korstmosvegetaties afgewisseld met een gevarieerde ouderdom van struikheide in
psammofiele heide. Zo’n beperkt mogelijke boomopslag (maximum 20%) voorzien.

+

+

Actueel komt er ongeveer 1 ha voor in de verschillende deelgebieden. Doelstelling is een toename naar het einddoel van 8 Zorgen voor een beperkte aanwezigheid van boomopslag en pijpenstrootje. Verwijderen van naaldbomen in deelgebied 3,
ha. Via het LIFE-project Itter en Oeter wordt zo’n 3-5ha toename voorzien.
deze zorgen voor een verdroging en verzuring van het habitat.
4030 - Droge Europese
heide

Doel

=

+

Omschrijving
Actueel komt er 66 ha verspreid voor in de verschillende deelgebieden. Doel is de versterking vanuit bestaande kernen van Met het oog op een hoge structuurrijkdom dienen alle ouderdomsstadia (van pionier- tot degeneratiestadium) aanwezig
droge heide en/of het verbinden van kernen van andere habitats in de heidesfeer tot een einddoel van ongeveer 80 ha.
te zijn. Het aandeel Pijpenstrootje (<25%) en de verbossingsgraad (<10%) dienen beperkt te zijn.
Via het LIFE-project Itter en Oeter wordt zo’n 2-5ha toename voorzien.
5130 - Juniperus
communis-formaties in
heidevelden of op
kalkgrasland

Doel

+

+

Omschrijving

9190 - Oude
Doel
zuurminnende
eikenbossen met Quercus Omschrijving
robur op zandvlakten

Toename van de huidige oppervlakte van ongeveer 11 ha met ongeveer 4 ha door omvorming van naaldbossen tot een
totaal van 15ha.

Populatie jeneverbes die zich voldoende verjongt om op lange termijn een duurzame populatie te handhaven en voorkomt
in heidevegetatie met een verbossing <10% en vergrassing <30%.

=/+

+

Actueel komt er ongeveer 16 ha verspreid voor over de deelgebieden 1, 2 en 4. Het doel is toename tot een totaal van 61
ha met als richtcijfer voor bosuitbreiding 12 ha.

Goede ontwikkelde, oude inheemse bosbestanden met voldoende structuurrijkdom en open plekken, max 10% invasieve
exoten en met goed ontwikkelende mantel-zoomvegetaties. Bovendien moet er voldoende dood hout aanwezig zijn (>
10%). Vooral in deelgebied 2 streven we naar zeer ijle bossen, waardoor er voldoende open plekken zijn voor de
ontwikkeling van heidehabitats (2330, 4030).

Soorten - Heidelandschap
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Soort

Populatiedoelstelling

Gewone dwergvleermuis, Doel
Rosse vleermuis,
Omschrijving
Laatvlieger

Kwaliteitdoelstelling

+

+

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is over Gericht beheer van bossen volgens de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer voor privé-boseigendommen en via de
de populaties in de SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden van de
beheervisie waar ANB het beheer voert. Bijzondere aandacht dient gegeven aan oude bomen (toekomstbomen), open
vleermuissoorten in de SBZ kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de leefgebieden maximaal
plekken en geleidelijke bosranden, en hun bereikbaarheid onderling in functie van deze soorten.
verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen of
kunnen verkeren.
Iedere soort heeft haar eigen ecologische niche en dus haar eigen vereisten inzake zomerverblijfplaatsen,
foerageergebieden, winterverblijfplaatsen en connectiviteit. Toch zijn er een aantal algemene kwaliteitseisen te
identificeren en kunnen op basis van de foerageerbiotopen aanvullende kwaliteitseisen geïdentificeerd worden. Met die
kennis kunnen verbeteropgaven voor de leefgebieden in de SBZ-H geformuleerd worden.
Gewone dwergvleermuis, Doel
Ruige dwergvleermuis,
Omschrijving
Rosse vleermuis,
Laatvlieger

+

+

Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is over Behoud en versterken van landschapelementen en structuren die dienen als corridor voor deze soorten.
de populaties in de SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden van de
vleermuissoorten in de SBZ kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de leefgebieden maximaal
verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen of
kunnen verkeren.
Iedere soort heeft haar eigen ecologische niche en dus haar eigen vereisten inzake zomerverblijfplaatsen,
foerageergebieden, winterverblijfplaatsen en connectiviteit. Toch zijn er een aantal algemene kwaliteitseisen te
identificeren en kunnen op basis van de foerageerbiotopen aanvullende kwaliteitseisen geïdentificeerd worden. Met die
kennis kunnen verbeteropgaven voor de leefgebieden in de SBZ-H geformuleerd worden.

Gladde slang

Doel

+

+

Omschrijving
Streven naar een populatie met meer dan
50 adulte dieren die zich uitstrekt over het volledige heidelandschap in deelgebied 2, 3 en 4.
Heikikker

Doel

Kwaliteitsverbetering in hoofdzaak door het creëren van ijle bossen en structuurrijke overgangen naar open landschap. In
de droge heide voldoende oppervlakte oude structuurrijke heide met vrij losse ondergrond en strooisellaag behouden.

+

+

Omschrijving
Streven naar een populatie van 50 roepende mannetjes, die zich in één grote (Ruwmortelven) en in de nabijgelegen
waterpartijen (buiten SBZ) kunnen voorplanten. Dit vereist buiten de voorziene oppervlakteuitbreidingen en
kwaliteitsverbeteringen voor het heidelandschap in deelgebied 3 geen extra oppervlakte leefgebied.
Poelkikker

Doel

=

Vennen zonder beschaduwing en niet te verzuurd ifv ontwikkeling eieren.
Geschikt landbiotoop bestaande uit vochtige heide op 200-500m van het waterbiotoop.

+

Omschrijving
Instandhouding van de huidige populaties van minimum 200 roepende mannetjes

Rugstreeppad

Doel

Deze kwaliteitseisen worden grotendeels gedekt door deze van Heikikker (zie Heikikker). Voortplantingswateren dienen
jaarrond water te houden.

+

+

Omschrijving
Uitbreiding van de huidige populatie tot een kernpopulatie (=minimaal 200 roepende mannetjes). Er is buiten de
voorziene uitbreidingen in functie van het heidelandschap en de kwaliteitsverbetering, geen extra leefgebied nodig.
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Er dient een complex van geschikte water- en landhabitats te worden gerealiseerd in de omgeving van de terril. Het
waterhabitat bestaat uit minstens 5 geschikte ondiepe, zonbeschenen poelen met nauwelijks waterplanten. Het
landhabitat bestaat uit de open terril (bedekking door bomen < 20 %) , de aangrenzende landduinen, psammofiele heide
en het ijle vorm van zuur eikenbos (9190) met veel open plekken.

24/10/2014

Soort
Ruige/Gewone/Kleine
dwergvleermuis, Rosse
vleermuis,
Watervleermuis

Populatiedoelstelling
Doel

Kwaliteitdoelstelling

+

+

Omschrijving
Het voordragen van populatiedoelen voor deze soorten is onmogelijk, aangezien voor alle soorten te weinig gekend is over
de populaties in de SBZ. Het is echter wel zinvol om aan te geven op welke vlakken de leefgebieden van de
vleermuissoorten in de SBZ kunnen verbeterd worden. Aangenomen wordt dat indien de leefgebieden maximaal
verbeterd worden, de vleermuissoorten die daarbij gebaat zijn eveneens in een goede staat van instandhouding zullen of
kunnen verkeren.

•
•
•

Waterplassen die voor vleermuizen bereikbaar zijn vanuit de bosgebieden.
Bosgebieden met een goede horizontale en verticale structuur.
Bijzondere aandacht dient gegeven aan open plekken en geleidelijke bosranden, vooral nabij deze open
waterpartijen en hun bereikbaarheid hiernaartoe.

Iedere soort heeft haar eigen ecologische niche en dus haar eigen vereisten inzake zomerverblijfplaatsen,
foerageergebieden, winterverblijfplaatsen en connectiviteit. Toch zijn er een aantal algemene kwaliteitseisen te
identificeren en kunnen op basis van de foerageerbiotopen aanvullende kwaliteitseisen geïdentificeerd worden. Met die
kennis kunnen verbeteropgaven voor de leefgebieden in de SBZ-H geformuleerd worden.
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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.

Inspanning
PI 1

Omschrijving Inspanning

Herstel van de natuurlijke waterhuishouding en/of
verbetering van de waterhuishouding en natuurlijke De SBZ is van groot belang voor typische beekbegeleidende en grondwater gevoede habitats (Elzenbroekbossen, Moerasspirearuigtes, venige vegetaties). Een goede staat van instandhouding van deze habitats kan enkel
gerealiseerd worden door het herstel van de natuurlijke hydrologie: een (lokaal) intact grondwatersysteem (voldoende kwel en beperkte ontwatering) en een kwaliteitsvolle beekstructuur met een natuurlijk
hydrologie in het beeklandschap
overstromingsregime …. Om deze essentiële prioriteit te realiseren zal naar samenwerking met de provincie, de gemeenten, de waterloopbeheerders zoals VMM, de private eigenaars en ANB gezocht moeten worden.
Voor de bovenloop zal in het mijnverzakkingsgebied de hydrologie (wegpompen van water) zo geregeld moeten worden dat minstens stroomafwaarts van het mijnverzakkingsgebied een natuurlijke waterhuishouding
mogelijk wordt.

PI 2

Verbetering oppervlakte- en grondwaterkwaliteit en
Een andere essentiële prioriteit voor het beekddallandschap is een goede waterkwaliteit. Een verdere verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater is noodzakelijk voor de meeste habitats en soorten in
streven naar een goede beekstructuur
de valleien. Dit gebeurt door de combinatie van volgende inspanningen: het optimaliseren van de waterzuiveringsinfrastructuur, het verminderen van de lozingen in oppervlaktewater en het vermijden van inspoeling van
vervuild en/of nutriëntenrijk water in de waterlopen en grondwater. Dit ondermeer in functie van het kunnen realiseren van een een goede staat van instandhouding van waterhabitats van beken en rivieren, de
beekbegeleidende habitats (Elzenbroekbossen, Moerasspirearuigtes en venige vegetaties) en de hieraan gebonden soorten zoals Vleermuizen en Beekprik. Een belangrijke parameter is het minimaal behoud van een
goede BBI van de Bosbeek zelf. De oppervlaktewaterkwaliteitsnormen die nu vaak niet gehaald worden zijn: NH4+, NO2-, Fe O, Ptotaal , de temperatuur, het zuurstofgehalte en de pH.
Voor een goede staat van instandhouding van Beekprik dient er gewerkt te worden aan het opheffen van vismigratieknelpunten.
Om tot concrete oplossingen te komen moet samengewerkt worden met de waterbeheerders VMM, Aquafin, provincie, de gemeenten, private eigenaars en ANB gezocht moeten worden.

PI 3

Ontwikkelen van een mozaïeklandschap in de
beekvallei

Voor de afwisseling van open en gesloten landschap en tevens voor de goede staat van instandhouding van een aantal Europees te beschermen habitats en soorten, zal het nodig zijn om voldoende structuurvariatie te
voorzien binnen het prioritair habitattype van de ELzenbroekbossen. Op een aantal zones is uitbreiding van actief beheer nodig om voldoende open plekken te realiseren voor ontwikkeling van beekvegetaties en de
oppervlakte goed ontwikkelde natte ruigten en hooilanden uit te breiden.
Deze mozaïek is nodig voor de goede staat van instandhouding van een aantal Europees te beschermen habitats en soorten te kunnen realiseren. Regionaal belangrijke biotopen vervullen in die mozaïek een bufferende
functie. Daarenboven vormt dit mozaïeklandschap voor een aantal vleermuizensoorten een leefgebied met structuurrijke bossen die dienen als nest- of overwinteringsplaats en insectenrijke leefgebieden die nodig zijn
voor hun foerageergebieden.
In dit mozaieklandschap is er ook een uitbreiding van overgangs- en trilveen voorzien tot een totaal van 12 ha ingebed in een complex van ca. 40 ha open moeraslandschap.
Het habitatrichtlijngebied is volgens de G-IHD belangrijk voor dit habitattype van overgangs- en trilveen. Er zijn potenties tot uitbreiding (lees gedeeltelijk herstel) van dit habitattype. Uitbreiding van de oppervlakte is
noodzakelijk voor het bereiken van een minimale oppervlakte nodig voor een goede staat van instandhouding. Een essentiële voorwaarde is het herstel van een voor dit habitattype gunstige waterhuishouding
(=natuurlijke waterhuishouding met voldoende voedselarme waterlichamen). De realisatie van 12 ha laagveen is pas haalbaar wanneer dit is ingebed in een complex van ca. 40 ha open moerasgebied.

PI 4

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het
heidelandschap en jeneverbesstruweel

Om de doelstellingen voor het heidelandschap te behalen is het realiseren van oppervlakte-toename én een kwaliteitsverbetering cruciaal. De toename van 14 ha heide gebeurt via omvorming van bos, voornamelijk
naaldbos. Daarnaast dient de verbossing van de bestaande heide en pioniersbiotopen op de terril teruggedrongen te worden door kappen van opslag.
In het Heidebos wordt het beheer afgestemd op de ecologische vereisten van Jeneverbes. Blijvend onderzoek en gepaste maatregelen voor het behoud van jeneverbesstruweel zijn noodzakelijk om een voldoende
verjonging op termijn te realiseren. Het beperken van de bronnen van verzuring en vermesting door atmosferische depositie onder meer door buffering, milderende maatregelen zoals plaggen, maaien, om de effecten
van verzuring en vermesting te verminderen zijn andere belangrijke maatregelen.
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Inspanning
PI 5

Omschrijving Inspanning

Herstel amfibieën en reptielenpopulaties
Er moeten op korte termijn inspanningen geleverd worden voor het herstel van de voortplantingsbiotopen (Rugstreeppad, Hei- en Poelkikker) door herstel van de hydrologie, het tegengaan van eutrofiëring en verzuring
en het visvrij houden van de poelen. Hierbij is het herstellen van het Ruwmortelven van groot belang.Het herstellen van het landbiotoop is cruciaal voor Rugstreeppad (in de Klaverberg), de Heikikker en Poelkikker (in
Ruwmortelven) en Gladde slang (in het Heiderbos). Hiervoor moeten de heidehabitats uitgebreid worden.
Om dit te realiseren zal samen met de terreinbeherende verenigingen, de provincie, de gemeenten, private eigenaars en ANB naar oplossingen gezocht moeten worden.

PI 6

Omvorming van bossen
De Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB) zullen leiden tot omvorming van bepaalde bossen naar boshabitats, maar volstaan niet volledig om de doelstellingen inzake bossen, vooral 91E0, te realiseren. Gelet op de
versnippering van bosareaal en de private eigenaars, zal een stimulerend kader moeten ontwikkeld worden.

PI 7

Achterstallig beheer en exotenbestrijding uitvoeren
Exoten met een negatieve invloed op de staat van instandhouding van bepaalde habitattypes en habitattypische soorten, dienen aangepakt te worden. Zo komt Reuzebalsemien reeds verspreid voor in de Bosbeekvallei
en is er massaal veel Amerikaanse vogelkers aanwezig in het gebied Klaverberg.

PI 8

Soortbeschermingsprogramma voor de gladde slang
Er wordt een soortbeschermingsprogramma opgemaakt voor de gladde slang met daarin een aanpak voor de realisatie van de ecologische verbindingen tussen de populatie van het Heiderbos met deze van het militair
domein Meeuwen-Helchteren, zoals beschreven in de motiveringsnota in bijlage aan het onderbouwende rapport.

PI 9

Soortbeschermingsprogramma voor de heikikker
Er wordt een soortbeschermingsprogramma opgemaakt voor de Heikikker met daarin een aanpak voor de realisatie van de ecologische verbinding tussen de populaties van de Bosbeekvallei (deelgebied Ruwmortelven)
met deze van het Heuvelsven (SBZ2200035), zoals beschreven in de motiveringsnota in bijlage aan het onderbouwende rapport.
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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

Sector bos
De sector Bos vraagt dat, bij de omvorming van populierenbossen tot habitatwaardige bossen, rekening gehouden wordt met de economische activiteiten van de bosbouwsector in private bosbestanden. Hierbij wordt gewezen op de Criteria Duurzaam Bosbeheer, waarin de
mogelijkheid bestaat in een gemengd bos in combinatie met inheemse neven- en onderetage.
(Bron: S-IHD rapport)

2

Toerisme Vlaanderen / Sector economie
Een toeristisch-recreatief medegebruik van de Bosbeekvallei (wandelen, fietsen, ruiteren) moet alleszins mogelijk blijven. Toeristen, recreanten, bewoners moeten kunnen blijven genieten van het belevingsvolle landschap. Dit betekent dat de toegang tot het gebied niet
mag geweigerd worden. De toegankelijkheid kan wel gebeuren door een goede sturing en geleiding via bepaalde paden en routes (de minst schadelijke routes om op die manier de kwetsbare natuur te vrijwaren). Het huidig aanbod aan fiets- en wandelroutes moet
behouden blijven. Of indien uit natuuroverweging een herlocatie van een traject noodzakelijk blijft, moet er een toeristisch-recreatief evenwaardig alternatief gezocht en uitgevoerd worden.
(Bron: S-IHD rapport)

3

Toerisme Vlaanderen / Sector economie
Deze SBZ en zijn omgeving hebben een hoge landschappelijke kwaliteit en bijgevolg ook een aantrekkingskracht voor toerisme en recreatie. Bij het doordacht aanleggen van de recreatieve infrastructuur, kan een win-win situatie ontstaan. Natuurbeleving draagt ongetwijfeld
bij tot het verhogen van het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud.
(Bron: S-IHD rapport)

4

Departement MOW
In geval van vernatting is het van belang dat overleg gepleegd wordt met de wegbeheerder.
(Bron: S-IHD rapport)

5

Departement MOW
Het beleidsdomein vraagt om de eventuele invloed van de beperkte fluctuaties van de Zuid-Willemsvaart op de gewijzigde waterhuishouding van de Bosbeek te onderzoeken.
(Bron: S-IHD rapport)

6

Gemeente As
De gemeente vraagt dat bij de realisatie van de doelstellingen inzicht verkregen wordt in de waterpeilen die wenselijk zijn en welke invloed zij hebben op de omgeving. Ook de invloeden van de nabijgelegen steenstorten van de voormalige mijn van Winterslag alsook de
invloed van het mijnverzakkingsgebied dienen bekeken te worden.
(Bron: S-IHD rapport)

7

Sector economie
De sector Economie vraagt dat bij het localiseren van de doelen rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van de drinkwaterwinning te As die door de VMW wordt geëxploiteerd. De sector vraagt dat in de omgeving van de winning bekeken wordt of er natuur kan
gerealiseerd worden die samengaat met de grondwaterwinning.
(Bron: S-IHD rapport)

8

Departement LV / Sector landbouw
De sector landbouw en het beleidsdomein Landbouw en Visserij vragen dat ’mogelijke oplossingen’ met betrekking tot (grond)waterpeilbeheer (Instellen van natuurlijker peilbeheer / aangepaste detailafwatering / dempen van ontwateringsgrachten / verondiepen van de
beek om de drainerende werking te reduceren) geen negatieve effecten (vernatting) hebben op gronden in landbouwgebruik in de omgeving hiervan, buiten SBZH.
(Bron: S-IHD rapport)
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Omschrijving aandachtspunten
9

Departement LV / Sector landbouw
Het beleidsdomein Landbouw en Visserij vraagt dat het wegwerken van de vismigratieknelpunten zoveel mogelijk gebeurt in de waterloop zelf, dit vanuit het principe van zuinig ruimtegebruik. Het departement L&V vraagt dat er niet onnodig agrarisch gebied hiervoor wordt
ingenomen.
(Bron: S-IHD rapport)

10

Sector eigenaars / Sector jacht / Sector bos
De sectoren vragen om rekening te houden met de huidige eigendoms- en gebruikerssituatie. In dit gebied kunnen deze eigenaars en gebruikers mee bijdragen om de doelen te realiseren, mits een aangepast instrumentarium voorzien wordt.
(Bron: S-IHD rapport)

11

Sector bos / Sector landbouw
De sector Bos vraagt zich af of voldoende plaats en middelen aanwezig zijn om de doelstellingen rond bos- of natuuruitbreiding te realiseren. Met name vraagt de sector zich af of voldoende ruimte is voor het essentiëel ruimtelijk bufferen van bos- of natuuruitbreiding op
landbouwenclaves of direct aangrenzende landbouwgronden, als buffer naar zeer kwetsbare natuurwaarden. De sector Landbouw vraagt om deze buffering enkel in het gebied zelf te voltrekken en niet in de naastliggende percelen.
(Bron: S-IHD rapport)

12

Natuurbeheer / Gemeente As
De sector Natuurbeheer en de gemeente As vragen aandacht voor het wegwerken van de overstorten op de Bosbeek, die een grote invloed hebben op de waterkwaliteit en dus ook op de kwaliteit van het habitattype 3260 en het leefgebied van de Beekprik.
(Bron: S-IHD rapport)

13

Natuurbeheer
De sector vraagt om ook aandacht te hebben voor de negatieve invloeden die komen van buiten SBZ en die belangrijk zijn voor het behalen van de kwaliteit van de habitattypes binnen SBZ.
(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)

2310_2330

18.00

18.00

0.00

3260 (km*) **

0.00

0.00

0.00

4010

8.00

1.00

7.00

4030

80.00

66.00

14.00

5130

15.00

11.00

4.00

6430

5.00

2.00

3.00

7140

12.00

2.00

10.00

9190

61.00

16.00

45.00

91E0

246.00

96.00

150.00

Opmerkingen
* In voorkomend geval kan de eenheid afwijken van [ha]. Bij de habitatcode wordt
in dat geval aangegeven welke eenheid van toepassing is.
** Voor dit habitattype werd in het aanwijzingsbesluit geen oppervlaktedoel
opgegeven, wel een kwaliteitsdoel.
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3.2 Soorten
Soort

Doel

Beekprik

uitbreiding

Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Laatvlieger

uitbreiding

Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis,
Laatvlieger

uitbreiding

Gladde slang

uitbreiding

Heikikker

uitbreiding

Poelkikker

behoud

Rugstreeppad

uitbreiding

Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis

uitbreiding
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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

Herstel van de natuurlijke waterhuishouding en/of verbetering van de waterhuishouding en natuurlijke
hydrologie in het beeklandschap

Standstill

PI 2

Verbetering oppervlakte- en grondwaterkwaliteit en streven naar een goede beekstructuur

Standstill

PI 3

Ontwikkelen van een mozaïeklandschap in de beekvallei

2050

PI 4

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het heidelandschap en jeneverbesstruweel

Standstill

PI 5

Herstel amfibieën en reptielenpopulaties

Standstill

PI 6

Omvorming van bossen

2050

PI 7

Achterstallig beheer en exotenbestrijding uitvoeren

2050

PI 8

Soortbeschermingsprogramma voor de gladde slang

2050

PI 9

Soortbeschermingsprogramma voor de heikikker

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 BE2200043 BOSBEEKVALLEI EN AANGRENZENDE BOS- EN HEIDEGEBIEDEN TE AS-OPGLABBEEK-MAASEIK
Kaart 1.1
Situering

±

Vlaanderen

Habitat Natura 2000
2310
2330
3150
3160
4010
4030
5130
6430
6510
7140
9120
!

!

9190
91E0

Actueel Habitat - RBB

Doelen DG BE2200043-4:
4030 - 19 ha
5130 - 15 ha

Deels habitat

Doelen DG BE2200043-2:
2310_2330 - 18 ha
4010_7150 - 1 ha
4030 - 59 ha
9120_9190 - 48 ha

!

!

Doelen DG BE2200043-1:
4010_7150 - 1 ha
4030 - 2 ha
6430 - 5 ha
7140 - 12 ha
9120_9190 - 13 ha
91E0 - 246 ha

SBZ-H
SBZ-V

Doelen DG
BE2200043-3:
4010_7150 - 6 ha
!

!

!

Voor habitattype 3260 is geen toewijzing
aan deelgebieden gebeurd.

Indicatieve situering van de actuele
habitats en de verdeling van de
doelen per deelgebied
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Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be
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SBZ-H BE2200043 BOSBEEKVALLEI EN AANGRENZENDE BOS- EN HEIDEGEBIEDEN TE AS-OPGLABBEEK-MAASEIK
Kaart 2.1
Situering

Vlaanderen

Legende

SBZ-H

BE2200043-4
PI 4, 5, 6, 7, 8, 9

BE2200043-1
PI 1, 2, 3, 6, 7, 9

BE2200043-2
PI 4, 5, 6, 7, 9
BE2200043-3
PI 2, 4, 5, 7, 9

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