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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2016/204934]

23 APRIL 2014. — Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone ’BE2200029
Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’ en tot
definitieve vaststelling voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale
beschermingszone ’BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ van de bijbehorende
instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken
provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2200029 aangemerkte gebied, genaamd
’Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’, en gelegen in de
gemeenten Beringen, Leopoldsburg, Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Overpelt, Meeuwen-
Gruitrode, Lommel en Peer wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9,
van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet
te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het Procedurebesluit.

De naam van het habitatrichtlijngebied geeft een goed beeld van de natuur die aanwezig is. Een brongebied dat
bestaat uit heiden, vennen, bossen en landbouw van waaruit de valleien van de Zwarte beek, Helderbeek, Grote beek
en Broekbeek ontspringen en tal van andere beken die in de omgeving ontspringen doorstromen zoals de Bolisserbeek,
de Dommel en de Grote Nete. In deze beekvalleien vinden we de grootste oppervlakte mesotroof overgangsveen in
Vlaanderen en een behoorlijke oppervlakte elzenbroekbos met daarnaast soortenrijke heischrale graslanden. Ruimtelijk
zijn er drie deelgebieden. Het gebied herbergt dan ook voor Vlaanderen zeer belangrijke populaties van de soorten
Heikikker, Rugstreeppad, Beekprik, Knoflookpad, Gladde slang, Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Gentiaanblauwtje.

Art. 3. § 1. Het gebied BE2200029 ’Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met
heide en vengebieden’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage I
van het Natuurdecreet (21 oktober 1997), met vermelding van hun Natura2000-code, waarbij het teken ″*″ aangeeft dat
het een prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn:

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

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

3o 3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflorae en/of
de Isoeto-Nanojuncetea;

4o 3160 - Dystrofe vennen;

5o 3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het
Callitricho-Batrachion;

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

7o 4030 - Droge Europese heide;

8o 5130 - Juniperus communis-formaties in heidevelden of op kalkgrasland;

9o 6230* - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in
het binnenland van Europa);

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

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

12o 7110 - Actief hoogveen;

MM.:
DUPUIS Yves, à Amay;
DELLA VECCHIA Andrea, à Mons;
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MOSTADE Clotilde, à Mons;
M. DUPONT Baudouin, à Namur;
Mmes:
WAUTHIER Nadine, à Namur;
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13o 7140 - Overgangs- en trilveen;

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

15o 9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion
robori-petraeae of Ilici-Fagenion);

16o 9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten;

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

§ 2. Het gebied ’BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en
vengebieden’ en ’BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ wordt als speciale beschermingszone
aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van het Natuurdecreet:

1o Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis;

2o Drijvende waterweegbree -Luronium natans;

3o Beekprik - Lampetra planeri;

4o Kamsalamander - Triturus cristatus.

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009
betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen,
worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden ’BE2200029 Vallei- en brongebieden van de
Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’, ’BE2218311 Militair domein en de vallei van de
Zwarte Beek’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2016/204936]

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ’BE2200041 Jekervallei en bovenloop van
de Demervallei’ en tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en
prioriteiten

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken
provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de
Habitatrichtlijn te noemen.

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2200041 aangemerkte gebied, genaamd
’Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’, dat ligt in de gemeenten Bilzen, Diepenbeek, Hoeselt, Riemst en
Tongeren, wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de
aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen.

De acht deelgebieden van deze Speciale beschermingszones kunnen ingedeeld worden in 2 natuurclusters met
name natuurwaarden gebonden aan een (half)open beekdalmozaïek met overgangen naar hellingsgraslanden en
anderzijds gebonden aan een boslandschap met structuurrijke overgangen naar open plekken van graslandhabitats.
Als aparte natuurcluster wordt een fossiele meander van de Jeker in de Kevie (Tongeren) behandeld, onder de noemer
’laagveenkern met overgangen naar vochtige graslanden’. Dit omdat deze locatie abiotisch fel afwijkt van de overige
gebieden en aparte doelstellingen kent.

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 633 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit acht
deelgebieden.

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van
bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″ aangeeft dat het een
prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn:

1o 6230* - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in
het binnenland van Europa);

2o 6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion);

3o 6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones;

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

5o 7140 - Overgangs- en trilveen;

6o 7220* - Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion);

7o 7230 - Alkalisch laagveen;

8o 9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion
robori-petraeae of Ilici-Fagenion);

9o 9160 - Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het
Carpinion betuli;

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

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van
het Natuurdecreet:
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13o 7140 - Overgangs- en trilveen;

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

15o 9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion
robori-petraeae of Ilici-Fagenion);

16o 9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten;

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

§ 2. Het gebied ’BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en
vengebieden’ en ’BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek’ wordt als speciale beschermingszone
aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van het Natuurdecreet:

1o Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis;

2o Drijvende waterweegbree -Luronium natans;

3o Beekprik - Lampetra planeri;

4o Kamsalamander - Triturus cristatus.

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009
betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen,
worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden ’BE2200029 Vallei- en brongebieden van de
Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden’, ’BE2218311 Militair domein en de vallei van de
Zwarte Beek’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2016/204936]

23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ’BE2200041 Jekervallei en bovenloop van
de Demervallei’ en tot definitieve vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en
prioriteiten

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken
provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de
Habitatrichtlijn te noemen.

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE2200041 aangemerkte gebied, genaamd
’Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’, dat ligt in de gemeenten Bilzen, Diepenbeek, Hoeselt, Riemst en
Tongeren, wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9, van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet te noemen,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de
aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen.

De acht deelgebieden van deze Speciale beschermingszones kunnen ingedeeld worden in 2 natuurclusters met
name natuurwaarden gebonden aan een (half)open beekdalmozaïek met overgangen naar hellingsgraslanden en
anderzijds gebonden aan een boslandschap met structuurrijke overgangen naar open plekken van graslandhabitats.
Als aparte natuurcluster wordt een fossiele meander van de Jeker in de Kevie (Tongeren) behandeld, onder de noemer
’laagveenkern met overgangen naar vochtige graslanden’. Dit omdat deze locatie abiotisch fel afwijkt van de overige
gebieden en aparte doelstellingen kent.

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 633 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit acht
deelgebieden.

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van
bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″ aangeeft dat het een
prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn:

1o 6230* - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in
het binnenland van Europa);

2o 6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion);

3o 6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones;

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

5o 7140 - Overgangs- en trilveen;

6o 7220* - Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion);

7o 7230 - Alkalisch laagveen;

8o 9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion
robori-petraeae of Ilici-Fagenion);

9o 9160 - Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen behorend tot het
Carpinion betuli;

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

§ 2. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van
het Natuurdecreet:
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1o Vliegend hert - Lucanus cervus;

2o Kamsalamander - Triturus cristatus;

3o Nauwe korfslak - Vertigo angustior;

4o Zeggekorfslak - Vertigo moulinsiana;

5o Spaanse vlag - Euplagia/Callimorpha quadripunctaria;

6o Boomkikker - Hyla arborea;

7o Rosse vleermuis - Nyctalus noctula;

8o Ruige dwergvleermuis - Pipistrellus species;

9o Watervleermuis - Myotis daubentonii;

10o Gewone grootoorvleermuis/Grijze grootoorvleermuis - Plecotus auritus/austriacus;

11o Laatvlieger - Eptesicus serotinus;

12o Gewone dwergvleermuis - Pipistrellus species;

13o Brandt’s vleermuis/Gewone baardvleermuis - Myotis brandtii/Myotis mystacinus.

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009
betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen,
worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied BE2200041 Jekervallei en bovenloop van de
Demervallei, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2016/204937]
23 APRIL 2014. — Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone

’BE 2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ en tot definitieve vaststelling
voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones ’BE
2301235 Durme en Middenloop van de Schelde’, ’BE 2301336 Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ en
het onderdeel Blokkersdijk van de speciale beschermingszone ’BE2300222 De Kuifeend en Blokkersdijk’ van
de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken
provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

Art. 2. Het op de bijlage 1 met de code ’BE 2300006 aangemerkte gebied, genaamd’Schelde- en Durme-estuarium
van de Nederlandse grens tot Gent’, en gelegen in de gemeenten Antwerpen, Berlare, Beveren, Bornem, Dendermonde,
Destelbergen, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lier, Lokeren, Melle, Sint-Amands, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen,
Willebroek, Zele en Zwijndrecht wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9,
van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet
te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het Procedurebesluit.

Ruimtelijk zijn er vier ecotoopclusters:

1o De ecotoopclusters ’estuarium’ en ’wetlands’ beslaan het grootste deel van het Zeeschelde-ecosyteem en werden
opgenomen in de IHD voor de Zeeschelde (IHD-Z) en het geactualiseerde Sigmaplan. De totale oppervlakte binnen de
habitattypes die onder estuaria vallen, beslaan actueel ca. 4 680 ha, waarvan ca. 3 460 ha water (vaargeul). Het estuarien
gedeelte is een uitgesproken dynamisch milieu met veel gradiëntsituaties (zoet-zout overgangen, slik-schor,...). Het
voedselweb in een estuarium is uitermate complex en maakt de basis uit van het gehele estuariene ecosysteem.
Wetlands daarentegen zijn gebonden aan alluviale valleigronden en liggen grotendeels binnendijks (aan de landzijde).
Typische terrestrische habitats zijn hier schrale hooilanden, natte ruigtes, plaatselijk eutrofe, zeer plaatselijk drijftillen
en overgangsveen en alluviale bossen. Europees beschermde soorten die hier hun leefgebied vinden zijn Kleine
modderkruiper, Bittervoorn, Kamsalamander, Poelkikker, Gevlekte witsnuitlibel en Bever en vele Europees beschermde
vogelsoorten: Ijsvogel, Roerdomp, Bruine kiekendief, Kwartelkoning, Woudaap, Blauwborst, Kwak, Lepelaar,
Porseleinhoen, Kluut, Purperreiger, Waterrietzanger en de doortrekkende en overwinterende watervogels Pijlstaart,
Wintertaling, Krakeend, Bergeend, Slobeend en Kokmeeuw.

2o De derde en vierde ecotoopcluster, ’boslandschap’ en ’grasland en moeraslandschap in beek en riviervalleien
met plaatselijke overgangen naar alluviaal bos’ liggen buiten de Sigmagebieden en het NOP (Natuurontwikkelings-
plan) en zijn niet getijdegeboden. Deze bestaan uit de laagveengebieden de Damvallei (deelgebieden 43-46) en de
Daknamse meersen (deelgebied 56), de Warandeduinen (deelgebied 42, landduin en bos), de eerder bosrijke gebieden
het Moer/eikenvliet (deelgebied 29) en het Coolhembos (deelgebied 55) en het open landschap van het gebied
Gebuispolder (deelgebied 53).

Binnen het boslandschap komt hier ca 135 ha boshabitats voor, met de alluviale bostypes als hoofdmoot.

Binnen de laagveengebieden komen glanshavergraslanden, natte ruigte, drijftillen en voergangsveen en eutrofe
plassen voor, plaatselijk in overgang naar alluviaal bos.

Art. 3. § 1. Het gebied ’BE2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ wordt als
speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet,
met vermelding van hun Natura2000-code, waarbij het teken ’*’ aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft in de zin
van de Habitatrichtlijn:

1o 1130 - Estuaria;
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1o Vliegend hert - Lucanus cervus;

2o Kamsalamander - Triturus cristatus;

3o Nauwe korfslak - Vertigo angustior;

4o Zeggekorfslak - Vertigo moulinsiana;

5o Spaanse vlag - Euplagia/Callimorpha quadripunctaria;

6o Boomkikker - Hyla arborea;

7o Rosse vleermuis - Nyctalus noctula;

8o Ruige dwergvleermuis - Pipistrellus species;

9o Watervleermuis - Myotis daubentonii;

10o Gewone grootoorvleermuis/Grijze grootoorvleermuis - Plecotus auritus/austriacus;

11o Laatvlieger - Eptesicus serotinus;

12o Gewone dwergvleermuis - Pipistrellus species;

13o Brandt’s vleermuis/Gewone baardvleermuis - Myotis brandtii/Myotis mystacinus.

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009
betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen,
worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied BE2200041 Jekervallei en bovenloop van de
Demervallei, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2016/204937]
23 APRIL 2014. — Aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale beschermingszone

’BE 2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ en tot definitieve vaststelling
voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones ’BE
2301235 Durme en Middenloop van de Schelde’, ’BE 2301336 Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ en
het onderdeel Blokkersdijk van de speciale beschermingszone ’BE2300222 De Kuifeend en Blokkersdijk’ van
de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken
provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

Art. 2. Het op de bijlage 1 met de code ’BE 2300006 aangemerkte gebied, genaamd’Schelde- en Durme-estuarium
van de Nederlandse grens tot Gent’, en gelegen in de gemeenten Antwerpen, Berlare, Beveren, Bornem, Dendermonde,
Destelbergen, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lier, Lokeren, Melle, Sint-Amands, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen,
Willebroek, Zele en Zwijndrecht wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van artikel 36bis, § 9,
van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het Natuurdecreet
te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het Procedurebesluit.

Ruimtelijk zijn er vier ecotoopclusters:

1o De ecotoopclusters ’estuarium’ en ’wetlands’ beslaan het grootste deel van het Zeeschelde-ecosyteem en werden
opgenomen in de IHD voor de Zeeschelde (IHD-Z) en het geactualiseerde Sigmaplan. De totale oppervlakte binnen de
habitattypes die onder estuaria vallen, beslaan actueel ca. 4 680 ha, waarvan ca. 3 460 ha water (vaargeul). Het estuarien
gedeelte is een uitgesproken dynamisch milieu met veel gradiëntsituaties (zoet-zout overgangen, slik-schor,...). Het
voedselweb in een estuarium is uitermate complex en maakt de basis uit van het gehele estuariene ecosysteem.
Wetlands daarentegen zijn gebonden aan alluviale valleigronden en liggen grotendeels binnendijks (aan de landzijde).
Typische terrestrische habitats zijn hier schrale hooilanden, natte ruigtes, plaatselijk eutrofe, zeer plaatselijk drijftillen
en overgangsveen en alluviale bossen. Europees beschermde soorten die hier hun leefgebied vinden zijn Kleine
modderkruiper, Bittervoorn, Kamsalamander, Poelkikker, Gevlekte witsnuitlibel en Bever en vele Europees beschermde
vogelsoorten: Ijsvogel, Roerdomp, Bruine kiekendief, Kwartelkoning, Woudaap, Blauwborst, Kwak, Lepelaar,
Porseleinhoen, Kluut, Purperreiger, Waterrietzanger en de doortrekkende en overwinterende watervogels Pijlstaart,
Wintertaling, Krakeend, Bergeend, Slobeend en Kokmeeuw.

2o De derde en vierde ecotoopcluster, ’boslandschap’ en ’grasland en moeraslandschap in beek en riviervalleien
met plaatselijke overgangen naar alluviaal bos’ liggen buiten de Sigmagebieden en het NOP (Natuurontwikkelings-
plan) en zijn niet getijdegeboden. Deze bestaan uit de laagveengebieden de Damvallei (deelgebieden 43-46) en de
Daknamse meersen (deelgebied 56), de Warandeduinen (deelgebied 42, landduin en bos), de eerder bosrijke gebieden
het Moer/eikenvliet (deelgebied 29) en het Coolhembos (deelgebied 55) en het open landschap van het gebied
Gebuispolder (deelgebied 53).

Binnen het boslandschap komt hier ca 135 ha boshabitats voor, met de alluviale bostypes als hoofdmoot.

Binnen de laagveengebieden komen glanshavergraslanden, natte ruigte, drijftillen en voergangsveen en eutrofe
plassen voor, plaatselijk in overgang naar alluviaal bos.

Art. 3. § 1. Het gebied ’BE2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ wordt als
speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet,
met vermelding van hun Natura2000-code, waarbij het teken ’*’ aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft in de zin
van de Habitatrichtlijn:

1o 1130 - Estuaria;
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2o 1310 - Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere zoutminnende
planten;

3o 1320 - Schorren met slijkgrasvegetatie (Spatinion maritimae);

4o 1330 - Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae);

5o 2310 - Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten;

6o 2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen;

7o 3140 - Kalkhoudende oligo-mesptrofe wateren met benthische Chara spp. Vegetaties;

8o 3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition;

9o 3270 - Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p;

10o 6230* - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden
in het binnenland van Europa);

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

12o 6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones;

13o 6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);

14o 7140 - Overgangs- en trilveen;

15o 9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion
robori-petraeae of Ilici-Fagenion);

16o 9160 - Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het
Carpinion-betuli;

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

§ 2. Het gebied ’BE2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ wordt als speciale
beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van het Natuurdecreet:

1o Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus;

2o Europese bever - Castor fiber;

3o Fint - Alosa fallax fallax;

4o Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhina pectoralis;

5o Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus;

6o Kamsalamander - Triturus cristatus;

7o Kleine modderkruiper - Cobitis taenia;

8o Meervleermuis - Myotis dasycneme;

9o Rivierprik - Lampetra fluviatilis.

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009
betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen,
worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden ’BE2300006 Schelde- en Durme-estuarium
van de Nederlandse grens tot Gent’, ’BE 2301235 Durme en Middenloop van de Schelde’, ’BE 2301336 Schorren en
polders van de Beneden-Schelde’ en het deel Blokkersdijk van ’BE2300222 De Kuifeend en Blokkersdijk’, vermeld in
bijlage 2 vastgesteld.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2016/204935]
23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ’BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de

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

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken
provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de
Habitatrichtlijn te noemen.

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE 2300044 aangemerkte gebied, genaamd
’Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’, dat ligt in de gemeenten Aalst, Bonheiden, Boortmeerbeek,
Buggenhout, Erpe-Mere, Gavere, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Lede, Mechelen, Melle, Merelbeke, Oosterzele,
Vilvoorde, Wetteren, Wichelen en Zemst, wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van
artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het
Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van
3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoel-
stellingen.

Het gebied is een sterk verspreid gebied gelegen in de zandleemstreek ten zuidoosten van Oost-Vlaanderen, het
noorden van Vlaams Brabant en het zuiden van Antwerpen met enerzijds versnipperde boscomplexen met plaatselijke
heiderelicten en anderzijds grasland- en moerascomplexen gelegen in beek- en riviervalleien. Het gebied is uniek in
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2o 1310 - Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere zoutminnende
planten;

3o 1320 - Schorren met slijkgrasvegetatie (Spatinion maritimae);

4o 1330 - Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae);

5o 2310 - Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten;

6o 2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen;

7o 3140 - Kalkhoudende oligo-mesptrofe wateren met benthische Chara spp. Vegetaties;

8o 3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition;

9o 3270 - Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p;

10o 6230* - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden
in het binnenland van Europa);

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

12o 6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones;

13o 6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);

14o 7140 - Overgangs- en trilveen;

15o 9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion
robori-petraeae of Ilici-Fagenion);

16o 9160 - Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het
Carpinion-betuli;

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

§ 2. Het gebied ’BE2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ wordt als speciale
beschermingszone aangewezen voor de onderstaande soorten van bijlage II van het Natuurdecreet:

1o Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus;

2o Europese bever - Castor fiber;

3o Fint - Alosa fallax fallax;

4o Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhina pectoralis;

5o Ingekorven vleermuis - Myotis emarginatus;

6o Kamsalamander - Triturus cristatus;

7o Kleine modderkruiper - Cobitis taenia;

8o Meervleermuis - Myotis dasycneme;

9o Rivierprik - Lampetra fluviatilis.

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009
betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen,
worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de gebieden ’BE2300006 Schelde- en Durme-estuarium
van de Nederlandse grens tot Gent’, ’BE 2301235 Durme en Middenloop van de Schelde’, ’BE 2301336 Schorren en
polders van de Beneden-Schelde’ en het deel Blokkersdijk van ’BE2300222 De Kuifeend en Blokkersdijk’, vermeld in
bijlage 2 vastgesteld.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2016/204935]
23 APRIL 2014. — Aanwijzing van de speciale beschermingszone ’BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de

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

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014, dat overeenkomstig artikel 36bis, § 9, vierde lid, van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ter inzage ligt in de betrokken
provincie(s) en gemeenten, wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 4.4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, hierna de
Habitatrichtlijn te noemen.

Art. 2. Het op de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, met de code BE 2300044 aangemerkte gebied, genaamd
’Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’, dat ligt in de gemeenten Aalst, Bonheiden, Boortmeerbeek,
Buggenhout, Erpe-Mere, Gavere, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Lede, Mechelen, Melle, Merelbeke, Oosterzele,
Vilvoorde, Wetteren, Wichelen en Zemst, wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering van
artikel 36bis, § 9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hierna het
Natuurdecreet te noemen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van
3 april 2009 betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoel-
stellingen.

Het gebied is een sterk verspreid gebied gelegen in de zandleemstreek ten zuidoosten van Oost-Vlaanderen, het
noorden van Vlaams Brabant en het zuiden van Antwerpen met enerzijds versnipperde boscomplexen met plaatselijke
heiderelicten en anderzijds grasland- en moerascomplexen gelegen in beek- en riviervalleien. Het gebied is uniek in
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Vlaanderen door het voorkomen van het zeldzame habitattype Pimpernelgrasland (6510_hus), belangrijke populaties
van de Kamsalamander en de grootste populatie van het met uitsterven bedreigd Kruipend moerasscherm.

De oppervlakte van de speciale beschermingszone bedraagt 1 793 ha. De speciale beschermingszone bestaat uit
20 deelgebieden.

Art. 3. § 1. Het gebied wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onderstaande habitats van
bijlage I van het Natuurdecreet, met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken ″*″ aangeeft dat het een
prioritaire habitat betreft in de zin van de Habitatrichtlijn:

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

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

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

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

5o 4030 Droge Europese heide;

6o 6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in
het binnenland van Europa);

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

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

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

10o 9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion
robori-petraeae of Ilici-Fagenion);

11o 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum;

12o 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukenbossen behorend tot het
Carpinion betuli;

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

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

1o Kruipend moerasscherm - Apium repens;

2o Meervleermuis - Myotis dasycneme;

3o Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus;

4o Kamsalamander - Triturus cristatus.

Art. 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009
betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen,
worden de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van het gebied ’BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de
zandleemstreek’, vermeld in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, vastgesteld.

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

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2016/29451]
8 JUIN 2016. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition de la délégation de

l’autorité au sein du Comité de concertation créé entre le Gouvernement de la Communauté française et les
organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement et des centres PMS
subventionnés reconnus par le Gouvernement

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs
organisateurs de l’enseignement et des centres PMS subventionnés ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2013 fixant la composition de la
délégation de l’autorité au sein du Comité de concertation créé entre le Gouvernement de la Communauté française et
les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement et des centres
psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;

Sur la proposition de la Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes
et de l’Egalité des Chances ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La délégation de l’autorité au sein du Comité de concertation créé entre le Gouvernement de la
Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de
l’enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement est composée
comme suit :

Membres effectifs :

- Fabrice AERTS-BANCKEN, Président ;

-Chantal DOMBOUE, Vice-présidente ;
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