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1 Algemene inlichtingen 

1.1 Doelstelling van het project 
Dit dossier m.b.t. het verzoek tot ontheffing van de MER-plicht behandelt het 
goedgekeurd Investeringssubsidie Natuurproject: Landduinherstel ‘In den Brand’ te 
Hechtel-Eksel. Binnen dit project zal ca. 8,5 ha bos gekapt worden aansluitend op een 
bestaande open zandvlakte i.k.v. het herstel van landduinen. Op deze manier ontstaat 
een open landduin met een oppervlakte van ca. 10,5 ha. Verder zullen op de overgangen 
tussen het omringend bos en heide/landduin geleidelijke bosranden gecreëerd worden. 
 
Het doel van het project is in de eerste plaats gericht op het ecologisch herstel van het 
landduin- en heidelandschap ter hoogte van de gemeentebossen ‘In den brand’. 
 
Historisch gezien was het open landschap veel uitgestrekter en waren deze Middeleeuwse 
landduin enkel gefixeerd op de rand met hakhoutstoven. Bebossing met naaldhout heeft 
ertoe geleid dat de Europees beschermde habitattypes 2310 en 2330 er heel sterk op 
achteruit gegaan zijn in het gebied. Het doel is dan ook de bestaande kernen van deze 
habitattypes te beschermen en verder uit te breiden. De schaalvergroting zorgt ervoor 
dat de typische soorten van landduinen en psammofiele heide duurzaam in stand 
gehouden kunnen worden. Het project vormt een eerste stap in de realisatie van de 
natuurdoelen die voor dit gebied zijn vooropgesteld in het Masterplan 1.1. De realisatie 
van de ingrepen worden dan ook gesubsidieerd door ANB via de Investeringssubsidie 
Natuur voor het realiseren van Europese Natuurdoelen.  
 

1.2 Situering van de geplande acties 
Het projectgebied is gelegen in het habitatrichtlijngebied BE2200029: Vallei- en 
brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden en 
in het vogelrichtlijngebied BE2218311: Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek 
(zie figuur 1.1).   
Het projectgebied ligt ten noordwesten van de dorpskern Hechtel (gemeente Hechtel-
Eksel – provincie Limburg) en ten oosten van het militair domein ‘Kamp van Beverlo’ (zie 
figuur 1.2).  
 
De zone waar de ontbossing zal plaatshebben heeft als bestemming ‘natuurgebied’ op 
het gewestplan (zie figuur 1-4).  
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Figuur 1-1 Ligging Natura 2000 gebieden waarbinnen projectgebied gelegen is: 

habitatrichtlijngebied BE2200029 + vogelrichtlijngebied BE2218311  
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Figuur 1-2 Ligging projectgebie
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Figuur 1-3 Situering voor geplande ontbossingen op luchtfoto
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Figuur 1-4 Gewestplan 
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1.3 Toetsing aan de m.e.r.-plicht 
Bepaalde projecten zijn m.e.r.-plichtig overeenkomstig onderstaande decreten en 
besluiten: 

• Het Decreet van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende 
de milieueffect- en veiligheidsrapportage (B.S. 13/02/2003). 

• Het Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling 
van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. 

Volgens bovenstaande regelgeving moeten m.e.r.-plichtige inrichtingen en 
infrastructuurwerken (werken en handelingen) een m.e.r.-proces doorlopen dat 
resulteert in een kennisgeving, (een ontwerp-MER) en een definitief goedgekeurd MER. 
Pas nadat goedkeuring door de Dienst MER is toegekend kan de milieuvergunnings- of 
stedenbouwkundige vergunningsprocedure aangevat worden. 
Volgens §3 van artikel 4.3.3 van het MER/VR-decreet van 18 december 2002 kan de 
initiatiefnemer evenwel in de gevallen bedoeld in artikel 4.3.2 van het decreet een 
gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de rapportageverplichting indienen bij de 
administratie. Volgens het uitvoeringsbesluit van 10/12/2004 valt voorliggend project 
onder de hiernavolgende categorie van projecten: 

Categorie 1 (Landbouw, bosbouw en aquacultuur), punt d: 

• Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voor 
zover de oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voor zover artikel 87 van het 
Bosdecreet niet van toepassing is.  

Deze categorie van projecten behoort tot de bijlage II-projecten. Dit wil zeggen dat deze 
projecten MER-plichtig zijn, maar dat voor deze projecten een gemotiveerd verzoek tot 
ontheffing van de MER-plicht kan worden ingediend, volgens artikel 4.3.2 §2 en §3 van 
het MER/VR-decreet. 
 
De werken vinden plaats in habitatrichtlijngebied BE2200029: Vallei- en brongebied van 
de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden en in het 
vogelrichtlijngebied BE2218311: Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek (zie 
figuur 1.1).   
 
 
Het opstellen van een passende beoordeling in het kader van dit project is bijgevolg 
vereist. Tevens bevinden de werken zich in VEN-gebied ‘De Stuifzandcomplexen Hechtel’ 
(447), waardoor ook het aanreiken van noodzakelijke elementen die de 
vergunningverlener nodig heeft om de Natuurtoets op te stellen, relevant is. 
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Figuur 1-5 Situering van VEN-gebied (rood) ter hoogte van het projectgebied
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1.4 Verzoek tot ontheffing: procedure en doelstelling 
Aangezien voorliggend project behoort tot de categorie van projecten die opgelijst 
worden in bijlage II van het uitvoeringsbesluit van 10 december 2004 (B.S. 17/02/2005) 
verkiest de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek in te dienen om dit project van de 
MER-plicht te ontheffen. 
De beslissing om dit project van de MER-plicht te ontheffen kan door de bevoegde 
administratie worden genomen wanneer zij, op basis van de informatie in dit verzoek tot 
ontheffing, besluit dat het voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen kan hebben 
voor het milieu en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens 
over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten. De bevoegde administratie neemt hiervoor 
een beslissing binnen de zestig dagen na indiening van het verzoek tot ontheffing.  
 
Er wordt verzocht dit project van de MER-plicht te ontheffen omwille van verschillende 
redenen, die verder in dit document nader zullen worden toegelicht: 
· er worden voor geen enkele discipline / effectgroep aanzienlijke milieueffecten 
verwacht, 
· het project heeft een ecologische inrichting tot doel, 
  het opstellen van een project-MER zal redelijkerwijs geen nieuwe of bijkomende 
gegevens over aanzienlijke milieueffecten, anders dan deze besproken in het dossier 
m.b.t. verzoek tot ontheffing van de MER-plicht, opleveren. 

1.5 Initiatiefnemer 
De opdrachtgever voor dit ontheffingsdossier is:  
Gemeentebestuur Hechtel-Eksel 
Don Boscostraat 5 
3940 Hechtel-Eksel 
Tel. 011 73 40 37 
Fax 011 73 01 54 
info@hechtel-eksel.be 

1.6 Aanleiding en voorgeschiedenis van het project 
Voorliggend project kadert in een Investeringssubsidieproject ISN-2015-19 
‘Landduinherstel in den Brand’ (zie bijlage 1). Deze projectaanvraag werd in augustus 
2015 goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos en door de Vlaamse Minister 
van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege in een ministerieel besluit 
houdende de toekenning van een investeringssubsidie Natuur voor het uitvoeren van het 
project Landduinenherstel in den Brand in het kader van de 
instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen (zie bijlage 2).  
 
Het Regionaal Landschap Lage Kempen heeft deze ISN-projectaanvraag opgesteld en 
ingediend op vraag van de gemeente Hechtel-Eksel (eigenaar van de gronden) in nauw 
overleg met de bevoegde personen binnen ANB (Katia Nagels opmaak van IHD-rapport 
Zwarte Beek), Guy Winters (trekker OP’s Zwarte Beek), Marcel Van Waerebeke 
(boswachter militair domein Kamp van Beverlo) en Eddy Ulenaers (boswachter 
gemeentelijke bossen Hechtel-Eksel).  
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1.7 Juridisch en beleidsmatige randvoorwaarden 
1.7.1 Juridisch kader 
In het juridisch kader worden de verschillende relevante aspecten inzake het milieubeleid 
voor het project- en studiegebied toegelicht. Dit gebeurt vanuit drie invalshoeken: 

• een eerste deel omvat de (korte) beschrijving van de wetgeving in het kader van 
de ruimtelijke ordening.  

• het tweede deel bevat een opsomming van de wettelijke bepalingen op het vlak 
van de milieuhygiëne (recht dat ertoe strekt een aantal negatieve invloeden op 
het leefmilieu te voorkomen/beperken). 

• in het laatste deel komen de bepalingen van het milieubeschermingsrecht aan 
bod (recht dat het behoud/herstel van positieve elementen beoogt). 

 
In Tabel 1-1 worden de juridische randvoorwaarden opgesomd, samen met hun 
relevantie voor dit project en een korte bespreking. 
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Tabel 1-1: juridische randvoorwaarden al dan niet van toepassing op het project(gebied) en studiegebied 

Randvoorwaarde Inhoud Bespreking 
Ruimtelijke planning 
Gewestplan Bodembestemming van de gronden in Vlaanderen De gewestplansbestemming van de projectzone: 

• natuurgebied (701) 
Herbevestigd agrarisch gebied 
(HAG) 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil het 
buitengebied vrijwaren voor de essentiële functies 
landbouw, natuur en bos. Om dat doel te bereiken 
wordt er o.a. 750.000 ha agrarisch gebied afgebakend. 
Momenteel zijn reeds 510.00 ha herbevestigd als 
agrarisch gebied. 

De zoekzone voor de ontbossingen is niet gelegen binnen 
herbevestigd agrarisch gebied. 

Bijzonder plan van aanleg (BPA) Plan opgesteld door een gemeente voor een bepaald 
deel van het grondgebied van de gemeente 

Binnen het projectgebied is er geen BPA gesitueerd. 
 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP) 

In de toekomst zullen de gewestplannen en plannen van 
aanleg in voorkomend geval vervangen worden door 
ruimtelijke uitvoeringsplannen die de link leggen met de 
hogere structuur van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen, het Provinciaal en het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan 

Binnen het projectgebied is er geen RUP gesitueerd. 

 

Stedenbouwkundige vergunning Concrete toepassing van de normen van het Decreet 
Ruimtelijke Ordening en het decreet houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening 

Een stedenbouwkundige vergunning is voor voorliggend 
project noodzakelijk voor de uitvoering van de ontbossing 

Gemeentelijke kapvergunning Specifieke stedenbouwkundige vergunning Het kappen van de bomen wordt geregeld via een 
stedenbouwkundige vergunning. 

Kapvergunning Bos en Groen Kappingen voorzien in een goedgekeurd bosbeheerplan 
mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet 
meldingsplichtig. 
Voor alle andere kappingen in het kader van het beheer 
van het bos en die niet leiden tot ontbossing moet een 
machtiging worden gevraagd aan het Agentschap voor 
Natuur en Bos. 

Het kappen van de bomen wordt geregeld via een 
stedenbouwkundige vergunning.  
Er is recent een wijziging opgemaakt van het ‘uitgebreid 
bosbeheerplan Gemeentebossen Hechtel-Eksel. De 
ontbossing is hierin opgenomen.  

Natuurvergunning/natuurmelding De natuurvergunning heeft als doel om vegetaties en 
specifieke natuurlijke elementen (men spreekt ook van 
'kleine landschapselementen') extra te beschermen. 

Er dient geen afzonderlijke natuurvergunning 
aangevraagd te worden voor het uitvoeren van dit 
project. Het volstaat om binnen de procedure voor de 
stedenbouwkundige vergunning een advies aan ANB te 
vragen. 

Milieuhygiënerecht 
Bodemsaneringsdecreet – Regelt de bodemsanering, potentiële De ontbossingen die deel uitmaken van deze 
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Randvoorwaarde Inhoud Bespreking 
Vlarebo (uitvoeringsbesluit) verontreinigingsbronnen, historisch verontreinigde 

gronden en grondverzet in Vlaanderen. 
ontheffingsaanvraag behelzen geen grondverzet, enkel 
het lokaal verwijderen van de strooisellaag zodat de 
minerale bodem terug dagzoomt. Het Vlarebo is dan ook 
niet van toepassing 

Vlarea Het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en 
beheer (uitvoeringsbesluit van het afvalstoffendecreet), 
regelt het beheer en voorkomen van afvalstoffen in 
Vlaanderen. Ook het aanwenden van afvalstoffen als 
secundaire grondstof wordt hierin gereglementeerd. 

Bij de uitvoering van de ontbossing zal de strooisellaag 
(plagsel) verwijderd worden. Vandaag is plagsel nog niet 
expliciet opgenomen in het Vlarea. Daarom hanteert 
OVAM voorlopig de volgende richtlijn:  Plagsel van 10 - 20 
cm kan worden beschouwd als een afvalstof. Indien meer 
dan 20 cm wordt verwijderd, is er geen sprake meer van 
'plaggen' en dient deze volgens de bepalingen van het 
VLAREBO te worden behandeld (grondverzet).  

Vlarem I Vlarem I is een uitvoeringsbesluit van het 
milieuvergunningsdecreet. Hierin worden de procedures 
voor de meldingen en milieuvergunningsaanvragen 
vastgelegd 

Niet van toepassing 

Vlarem II Ook Vlarem II is een uitvoeringsbesluit van het 
milieuvergunningsdecreet. Hierin worden de algemene 
en sectorale voorwaarden beschreven waaraan 
vergunningsplichtige activiteiten moeten voldoen. 
Daarnaast bevat dit besluit ook milieukwaliteitsnormen 
voor oppervlaktewater, grondwater, lucht, geluid en 
bodem. 

Niet van toepassing 

Wet op de bescherming van 
oppervlaktewateren 

Regelt de bescherming van oppervlaktewateren van het 
openbaar hydrografisch net en de territoriale zee tegen 
verontreiniging en legt de kwaliteitsdoelstellingen vast 
voor alle oppervlaktewateren. 
De milieukwaliteitsnormen waaraan de 
oppervlaktewateren moeten voldoen zijn opgenomen in 
VLAREM II. 

Er zijn geen ingrepen gepland aan oppervlaktewateren. 

Wet op de onbevaarbare 
waterlopen 

Hierin wordt vastgelegd dat buitengewone werken van 
wijziging van de waterlopen slechts kunnen uitgevoerd 
worden nadat hiervoor een machtiging bekomen is 
vanwege de bevoegde overheid 

Er zijn geen onbevaarbare waterlopen aanwezig ter 
hoogte van het projectgebied. 

Wet op de bevaarbare 
waterlopen 

Voor de bevaarbare waterlopen geldt o.a. een besluit 
betreffende het toekennen van vergunningen, het 
vaststellen en innen van retributies voor het privatieve 
gebruik van het openbaar domein van de waterwegen 
en hun aanhorigheden 

Er zijn geen bevaarbare waterlopen aanwezig ter hoogte 
van het projectgebied.  
 

Grondwaterdecreet Regelt de bescherming van het grondwater, het gebruik Er is geen onttrekking of infiltratie naar het grondwater 



 

12 
 

Randvoorwaarde Inhoud Bespreking 
ervan en het voorkomen en vergoeden van schade. 
De procedure voor het aanvragen van een vergunning 
voor de onttrekking van of infiltratie naar het 
grondwater, evenals voor boringen naar - grondwater, 
is geïntegreerd in VLAREM (rubrieken 52 tot en met 55). 
In verband met de te volgen vergunningsprocedure 
worden de grondwaterwinningen in 3 categorieën 
onderverdeeld naargelang het opgepompte debiet 
(melding, vergunning klasse 1 en vergunning klasse 2). 
Specifieke voorwaarden voor hoger genoemde 
activiteiten zijn opgenomen in de hoofdstukken 5.52 tot 
en met 5.55 van VLAREM II. 
De afbakening van waterwingebieden en 
beschermingszones valt onder het besluit van 27 maart 
1985. 

voorzien in het project.  
 
Er zijn geen waterwingebieden gelegen in of in de directe 
omgeving van het projectgebied. 
 
 

Polders en Watering Polders zijn openbare instellingen die werden/worden 
opgericht met het oog op instandhouding, drooglegging 
en bevloeiing van de ingedijkte gronden die op de zee 
en de aan getij onderhevige waterlopen werden 
veroverd. 
Wateringen zijn openbare instelling die buiten de 
polderzones ingesteld zijn met het oog op het tot stand 
brengen en handhaven, binnen de grenzen van hun 
gebied, van een voor de landbouw en hygiëne gunstige 
bewatering en met het oog op de beveiliging van de 
grond tegen watersnood. 

Er zijn geen polders en wateringen actief in of nabij de 
directe omgeving van het projectgebied. 

Decreet integraal waterbeheer Dit decreet is de implementatie van de Europese 
Kaderrichtlijn Water in de Vlaamse wetgeving en legt de 
doelstellingen, principes en structuren vast voor een 
vernieuwd duurzaam waterbeleid. In dit decreet wordt 
o.m. de watertoets als instrument voor een integraal 
waterbeleid opgenomen. 

De watertoets is in voege sinds 24/11/2003, dit is de 
datum van de inwerkingtreding van het Decreet Integraal 
Waterbeleid. Artikel 8 van het decreet legt de 
basisprincipes vast voor het toepassen van de watertoets. 
Op 20/07/2006 keurde de Vlaamse regering het 
uitvoeringsbesluit voor de watertoets definitief goed. Het 
besluit bevat nadere regels over de toepassing van de 
watertoets. Voor een activiteit die wordt onderworpen aan 
een milieueffectrapportage geschiedt de analyse en 
evaluatie van het al dan niet optreden van een schadelijk 
effect op de kwantitatieve en kwalitatieve toestand van 
het watersysteem en de op te leggen voorwaarden om 
dat effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te 
compenseren in dit rapport. 
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Randvoorwaarde Inhoud Bespreking 
Gewestgrensoverschrijdende 
effecten 

Verdrag van Espoo: 
Verdrag inzake milieueffectrapportage in 
grensoverschrijdend verband (UNECE, 1991) 

Er worden geen gewestgrensoverschrijdende effecten 
verwacht. 

Milieubeheersrecht 
Natuurdecreet Dit decreet regelt het beleid inzake natuurbehoud en 

vrijwaring van het natuurlijke milieu, inzake de 
bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel 
van de natuur en het natuurlijk milieu, inzake de 
handhaving en het herstel van de daartoe vereiste 
milieukwaliteit en inzake het scheppen van een zo breed 
mogelijk draagvlak. 
Het decreet regelt tevens de procedure van de 
afbakening van de Speciale Beschermingszones. Het 
gebiedsgericht beleid houdt ook de ontwikkeling van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal 
Verwevings- en ondersteunend Netwerk (IVON) in. Het 
natuurdecreet legt de voorschriften en geboden in VEN 
en de Speciale Beschermingszones vast.  

Algemene bepalingen uit het Natuurdecreet, met onder 
meer het stand-still beginsel en de zorgplicht zijn van 
toepassing. 
Het project vindt plaats in het Habitatrichtlijngebied 
BE2200029: Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, 
Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden en in 
het vogelrichtlijngebied BE2218311: Militair domein en de 
vallei van de Zwarte Beek. Het opstellen van een 
passende beoordeling in het kader van dit project is 
bijgevolg van toepassing. 
Tevens bevinden de werken zich in VEN-gebied (in casu 
GEN– Grote Eenheid Natuur) ‘De Stuifzandcomplexen 
Hechtel’ (447), waardoor, indien er effecten te 
verwachten zijn, ook het aanreiken van noodzakelijke 
elementen die de vergunningverlener nodig heeft om de 
Natuurtoets op te stellen, relevant is. 
 

Soortenbeschermingsbesluit Op het Vlaamse niveau is de regelgeving inzake 
soortenbescherming geregeld in het soortenbesluit.  
Dit soortenbesluit vervangt sinds 1 september 2009 de 
Koninklijke besluiten van 16 februari 1976 (planten), 22 
september 1980 (diersoorten uitgezonderd vogels) en 9 
september 1981 (vogels). 

Het voorkomen van beschermde soorten in het 
studiegebied wordt nader onderzocht en omschreven in 
voorliggend ontheffingsdossier. 

Natuurreservaten Voor elk erkend / Vlaams natuurreservaat wordt een 
beheersplan opgesteld. 

Het projectgebied bevindt zich niet in een erkend 
natuurreservaat.  

Bosdecreet Heeft tot doel het behoud, de bescherming, de aanleg, 
het beheer en het herstel van de bossen en het 
natuurlijk milieu van de bossen te regelen. Het regelt 
o.a. compensatie van ontbossing 

Het voorliggend project behelst de ontbossing van 
verschillende hectaren dennenbos i.k.v. het herstel van 
heide. Er dient geen boscompensatie plaats te vinden 
aangezien het gaat om een ontbossing binnen natura 
2000 i.k.v. de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen die opgenomen zijn in een 
goedgekeurd beheerplan.  

Bosreservaten De Vlaamse Regering stelt vast voor welke bossen of 
bosgedeelten bijzondere beschermings- en 
beheersmaatregelen worden genomen omdat ze een 

Het projectgebied bevindt zich niet in een bosreservaat, 
maar ligt wel in de nabijheid van het bosreservaat ‘In den 
Brand’. 
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Randvoorwaarde Inhoud Bespreking 
ecologische en wetenschappelijke functie te vervullen 
hebben. 

Landschapsdecreet en decreet 
tot bescherming van 
monumenten, stads- en 
dorpsgezichten. 

Regelt de bescherming van landschappen en de 
instandhouding, het herstel en het beheer van de in het 
Vlaams Gewest gelegen beschermde landschappen. 
Regelt de bescherming van de monumenten, stads- en 
dorpsgezichten. 
De ‘erfgoedlandschappen’ vormen een onderdeel van 
het Decreet inzake de landschapszorg. Nieuw voor de 
landschapszorg is het behoud van de 
erfgoedlandschappen via de tussenstap van aanduiding 
van ‘ankerplaatsen’. Dat zijn de meest waardevolle 
landschappen zoals weergegeven in de landschapsatlas. 
Vanaf de opname in ruimtelijke uitvoeringsplannen 
worden deze ‘ankerplaatsen’ erfgoedlandschappen 
genoemd. Op die manier wordt een integratie van de 
landschapszorg in de ruimtelijke ordening nagestreefd. 

Het projectgebied overlapt niet met erfgoedlandschappen 
of aangeduide ankerplaatsen 

Decreet op het archeologisch 
patrimonium 
 
 
 
 
Europese Conventie van Malta 
(La Valetta, 1992) 
 

Regelt de bescherming, het behoud en de 
instandhouding, het herstel en het beheer van het 
archeologisch patrimonium en organiseert en 
reglementeert de archeologische opgravingen. 
 
De vertaling van de Conventie van Malta naar Vlaamse 
regelgeving is nog niet gebeurd. Vanuit de Vlaamse 
Overheid wordt er wel naar gestreefd te handelen ‘in de 
geest van Malta’. Er wordt hierbij in de eerste plaats 
gestreefd naar het behoud van de sites in situ, wat een 
inschakeling van archeologie in de vroegste fasen van 
de ruimtelijke planning vereist. 
Daar waar behoud in situ niet mogelijk is, is het enige 
mogelijke alternatief een preventief archeologisch 
onderzoek van de bedreigde sites. 
In het verdrag zijn tevens bepalingen opgenomen 
m.b.t. de financiering van archeologisch onderzoek. 
In art. 5 van het verdrag wordt verplicht te waarborgen 
dat milieueffectrapportage en de daaruit voortvloeiende 
beslissingen ten volle rekening houden met 
archeologische vindplaatsen en hun context. 

Indien relevant zullen vanwege Dep. RWO specifieke 
voorwaarden in het advies op de stedenbouwkundige 
vergunning van de voorliggende werken opgenomen 
worden. Verder is een archeologienota vanaf 1 juni 2016 
verplicht bij een publiekrechtelijke aanvrager als de 
bodemingreep meer dan 1000 m2 beslaat.  

Onroerenderfgoeddecreet Regelgeving rond de bescherming van verschillende 
soorten erfgoed zoals monumenten, stads- en 

Archeologisch vooronderzoek nodig vanaf 1 juni 2016 bij 
indiening van Stedenbouwkundige vergunning zal 
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Randvoorwaarde Inhoud Bespreking 
dorpszichten, landschappen en archeologie hierover specifieke voorwaarden opleggen. 

 
 

1.7.2 Beleidsmatig kader 
In Tabel 1-2 worden de beleidsmatige randvoorwaarden opgesomd, samen met hun relevantie voor dit project en een korte bespreking. 
 

Tabel 1-2 Beleidsmatige randvoorwaarden al dan niet van toepassing op het project(gebied) en studiegebied 

Randvoorwaarden Inhoud Bespreking 
Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen Geeft de richtlijnen weer van het toekomstig 

gebruik van de ruimte in Vlaanderen. De 
hoofddoelstelling is het behoud en waar mogelijk 
versterking en de uitbreiding van de nog 
resterende open ruimte. 

Hechtel-Eksel lig volgens het RSV in het  
buitengebied. Via het strategische project 
Bosland worden sinds 2010 de principes van het 
RSV in het projectgebied op het terrein 
toegepast  

Provinciaal ruimtelijk structuurplan Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg 
(RSPL) bepaalt de hoofdlijnen van het ruimtelijk 
beleid dat de provincie Limburg wil voeren. Het 
beantwoordt aan de eisen van het beleid inzake 
ruimtelijke ordening van de Vlaamse regering en 
is tegelijk het referentiekader voor de 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. 

Het projectgebied behoort tot de hoofdruimte ‘De 
Kempen’ en is gelegen in het deelgebied 
‘Drieparken’ in het park Lage Kempen. Het RSPL 
stelt hier als doelstelling voor dat het 
aaneengesloten karakter behouden en versterkt 
moet worden door verdere versnippering tegen 
te gaan en natuurverbindingen te herstellen en 
toe te voegen met Park Lage Kempen als een 
uitgestrekt en laagdynamisch bos- en heidebied 
met Leopoldsburg als poort. Toerisme is een 
belangrijke nevenfunctie in de deelruimte 
Drieparkengebied. 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Geeft de hoofdlijnen weer van het ruimtelijk 
beleid dat de gemeente Hechtel-Eksel wil voeren. 

De ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente 
wordt bepaald door haar ligging in het Vlaamse 
buitengebied. “Wonen en (in mindere mate) 
werken en recreëren in het groen” vormen de 
pijlers van het gemeentelijk ruimtelijk beleid. 
Het projectgebied ligt in de deelruimte ‘ bos - en 
heidegebieden van Hechtel-Eksel ‘ die deel 
uitmaken van een omvangrijk natuurgebied (Park 
Lage Kempen). Ze vormen een aaneengesloten 
geheel met een zeer hoge biologische waarde. In 
het bindend gedeelte is opgenomen dat de 
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gemeente een strategisch plan opstelt voor het 
beheer en recreatief gebruik van de landduinen. 
Zij doet dit in samenwerking met de diensten 
natuur en bos en groen van de Vlaamse Overheid, 
het Regionaal Landschap Lage Kempen en 
Natuurpunt. 

Landschapsatlas en landschapskenmerkenkaart De landschapsatlas is de atlas van de relicten 
van de traditionele landschappen, waarin de 
landschapskenmerken weergegeven worden voor 
zover deze een erfgoedwaarde hebben. In de 
landschapskenmerkenkaart worden naast de 
landschapskenmerken die een erfgoedwaarde 
hebben, ook andere ruimtelijk structurerende 
landschapskenmerken opgenomen 

Het projectgebied bevindt zich in het traditionele 
landschap ‘Limburgs heide- en bosgebied’  
 
Het projectgebied bevindt zich in de relictzone  
‘Kamp van Beverlo’. 

 



 

17 
 

2 In beschouwing genomen alternatieven 

2.1 Locatiealternatieven 
Binnen de gronden in eigendom van de gemeente zijn er geen locatiealternatieven 
mogelijk aangezien de ontbossingen enkel uitgevoerd kunnen worden op profielloos zand 
(bodemtypering volgens de bodemkaart) en maximaal moeten aansluiten op de 
bestaande open zandvlakte om een voldoende grote kerngebied te kunnen creëren.  

2.2 Uitvoeringsalternatieven 
Het herstel van de habitattypes 2310/2330 is enkel mogelijk door de bomen en de 
strooisellaag te verwijderen. Er zijn dan ook geen uitvoeringsalternatieven mogelijk. 

3 Kenmerken van het project 

3.1 Projectbeschrijving 
3.1.1 Beschrijving van de uit te voeren werken 
Er wordt in het projectgebied 8;5 ha bos omgevormd naar landduin waarop zich de 
Europese habitats psammofiele heide (habitat 2310) en buntgrasvegetaties (habitat 
2130) heide zullen ontwikkelen. De strook die binnen dit project zal ontbost worden, 
loopt over een lengte van ongeveer 1 km van zuidwest naar noordoost en vormt de 
zuidflank van de landduin met een breedte van gemiddeld 50 m. Dit deel van de landduin 
zal terug opengemaakt worden door de boom- en struiklaag te verwijderen (kappen). 
Gezien het droge zandige karakter van de bodem zijn er weinig of geen problemen te 
verwachten met bodembeschadiging door machines. In het verleden zijn er meerdere 
exploitaties gebeurd in het gebied zonder ernstige schade aan de bodem. Een deel van 
de exploitatie is bijvoorbeeld reeds uitgevoerd in de winter van 2015-2016 in het kader 
van de uitvoering van het uitgebreid bosbeheerplan. Op moeilijker toegankelijke plaatsen 
(grote hellinggraad) zal men voor de exploitatie gebruik maken van trekpaarden. Beperkt 
worden hier en daar verspreid in het open te kappen gebied karakteristieke bomen (0-2 
per ha) of bomengroepjes (0-1 per ha) behouden. 
 
Na de exploitatie wordt het takhout zo veel mogelijk worden verwijderd om daarna de 
strooisellaag af te voeren (plaggen). Hieronder verstaan we het verwijderen van het 
strooiselpakket dat zich sinds de aanplant van het bos heeft ontwikkeld. Dit alles zal 
machinaal gebeuren (rupskraan met lage bodemdruk met kantelbak). Het gebruik van 
een kantelbak is belangrijk om alzo bij het plaggen het reliëf te kunnen volgen. Het 
plagsel wordt verwijderd uit het gebied. Bij het plaggen worden de plaatsen met 
korstmossen en heide uitgespaard. Voor de plagwerken worden deze plaatsen duidelijk 
afgebakend met lint. In deze afgebakende zones wordt manueel struikopslag verwijderd.  
 
Hierna wordt het gebied ontstronkt (boomstronken worden machinaal uitgetrokken) en 
afhankelijk van de plaats en het uitzicht zullen de bekomen putten worden gevuld met 
het omliggende zand. Door deze volgorde van werken, zal de stuifzandlaag die voor de 
werken nog bedekt was met strooisel, niet vermengd worden met strooisel. Als 
bijvoorbeeld na het kappen van de bomen het gebied eerst ontstronkt wordt, dan komt 
er bij deze werken sowieso strooisel in de stronkgaten. Dit is niet wenselijk. 
Stronkenfrezen geeft hetzelfde minder gunstige resultaat. Stobben afkomstig van bomen 
met een penwortel (grove den en Corsicaanse den op zand) kunnen gefreesd worden met 
een stobbenfrees. Voor bomen met een penwortel (naaldbomen) geef dit een beter 
resultaat dan met een stronkenfrees. Het stobbenfrezen moet dan wel uitgevoerd worden 
voor het plaggen zodat het vrijgekomen materiaal mee afgevoerd kan worden.  
In de nieuw aan te leggen bosranden zal enkel een dunning doorgevoerd worden zodat er 
een geleidelijke overgang tussen bos en open ruimte ontstaat. De duur van de werken 
wordt geschat op een 2 à 3-tal maanden. 
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3.1.2  Beheerfase 
De gemeente engageert zich om de open landduin na de werken op te houden. Dit wil 
zeggen dat er de opslag van bomen en struiken tweejaarlijks verwijderd wordt 
(frequentie is afhankelijk van de graad van verbossing). Verder zal de gemeente in 
samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos bekijken of op termijn 
begrazingsbeheer met schapen een optie is (tegengaan van verbossing en vergrassing) .  

3.1.3 Grondverzet 
In principe vindt er geen echt grondverzet plaats bij de uitvoering van de werken. Er zal 
wel geplagd worden en dit plagsel dient afgevoerd te worden. Rekening houdend met een 
gemiddelde plagdiepte van zo’n 10 cm, zal de maximale hoeveelheid strooiselmateriaal 
dat afgevoerd wordt, geschat worden op 8.500 m³.  

4 Referentiesituatie 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de locatie van het project, met name de plaats 
en de omgeving waar de ecologische inrichting worden gepland. Er wordt de vraag 
gesteld of het project zich in een voor milieueffecten kwetsbaar gebied bevindt. Bij het 
onderzoeken van de kwetsbaarheid van het gebied kunnen onder meer volgende zaken 
in beschouwing genomen worden: 
-· het bestaande grondgebruik en de aspecten van ruimtelijke ontwikkeling; 
-· de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de 
natuurlijke hulpbronnen van het gebied: fauna en flora, biodiversiteit; 
-· de relatieve rijkdom, kwaliteit en verbeteringsmogelijkheden van de cultuurhistorische 
eigenschappen van het gebied: cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch, 
stedenbouwkundig en archeologisch erfgoed; 
-· het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met in het bijzonder aandacht voor de 
kwetsbare gebieden, met speciale aandacht voor de bijzonder beschermde gebieden.  
 
Het onderzoek naar de kwetsbaarheid van het projectgebied vertoont gelijkenissen met 
de beschrijving van de referentiesituatie in een project-MER. Er wordt dan ook voor 
gekozen om dit hoofdstuk in te delen volgens de gangbare indeling in disciplines zoals in 
een MER. Door het uitvoeren van de werkzaamheden tot ecologische inrichting zijn er, 
theoretisch gezien, voor alle beschreven disciplines effecten mogelijk in en rondom het 
werkgebied dat enkel de effectieve werkzones, grondstocks, locaties van werfketen en 
werfwegen bevat.  
Afhankelijk van de verschillende disciplines en effectgroepen die kunnen beschouwd 
worden, varieert de grootte van het studiegebied dat voor de beschrijving van de 
referentiesituatie gebruikt wordt. Voor sommige disciplines kunnen bepaalde ingrepen 
immers ook effecten buiten het effectieve werkgebied veroorzaken. 

4.1 Bodem 
4.1.1 Geologie 
Het projectgebied bevindt zich aan de rand van het Kempens Plateau. Dit is een 
driehoekige reliëfeenheid die uitsteekt boven zijn omgeving. Op het plateau treft men 
grootschalige compartimenten aan van heide, naaldbossen en in mindere mate weiland. 
Het Kempens Plateau is een vrij vlak gebeid, vrij smal in het zuiden, maar waaiervormig 
verbredend in het noorden. Het Plateau helt lichtjes af naar het noordwesten, van 100 m 
bij Lanaken tot 4 m bij Leopoldsburg. Lokaal komen er op het plateau nog enkele 
duinmassieven voor die het vlakke karakter echter weinig verstoren.  
Het Kempens Plateau is ontstaan in het Pleistoceen, de tijd tussen ongeveer 2,4 miljoen 
jaar tot ongeveer 10000 jaar geleden, waarin ijstijden en tussenijstijden elkaar 
afwisselden. Het Kempens Plateau bestaat uit een puinkegel, door de Maas afgezet 
tijdens de Elster-ijstijd. De Maasafzettingen, die oorspronkelijk lager dan hun omgeving 
gelegen waren, vormen nu een verhevenheid; het Kempens Plateau. De aaneengekitte 
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grinden en zanden, waaruit de puinkegel was opgebouwd, boden immers meer 
weerstand aan de erosie dan de losse witte Zanden van Mol. In het Laat-Pleistoceen werd 
het hele gebied bedekt met dekzanden. Gemiddeld is de dikte van deze afzettingen 
gering op het Kempens plateau (ca. 1 m). Tijdens het Tardiglaciaal (Laat-Pleistoceen) 
werden plaatselijk nog stuifzandruggen gevormd. 
Op de tertiaire geologische kaart komen er slechts twee lagen voor in het gebied Hechtel-
Eksel. De Formatie van Kasterlee, daterend van het Plioceen (Neogeen), bevat 
bleekgroen tot bruin, fijn zand met paarse klei-horizonten. Ze is licht glauconiethoudend 
en/of micahoudend met onderaan zwarte silexkeitjes. Het recentere Lid van Maatheide, 
ook daterend van het Neogeen, bestaat uit wit kwartszand dat zeer goed gesorteerd is en 
dikwijls zwartbruin verkleurd door humusinfiltratie. 

4.1.2 Bodemgesteldheid en reliëf 
Ter hoogte van het projectgebied waar de ontbossing uitgevoerd wordt, komt het 
bodemtype X voor (profielloos zand of duinzand) voor (zie figuur 4-1). 
 
Uit een licentiaatsthesis naar de geomorfologische opbouw van het landduincomplex te 
Hechtel (Bourgeois, 2004) blijkt uit grondboringen dat in de Hechtelse Bergen, waar het 
projectgebied ook deel van uitmaakt dat hier zowel oude als jongen duinvormen 
voorkomen. De oude duinvormen zijn bedekt door diep ontwikkelde humus-
ijzerpodzolen. Op de buitenzuiden van de oude duinen komen een aantal jonge duinen 
voor, die de oude duinen bedekken. Ze zijn ontstaan door verstuivingen tijdens de Late 
Middeleeuwen. Deze verstuivingen vonden plaats door overbegrazing, het steken van 
plaggen, … Aan de rand van het oude akkercomplex (Ter Kamert) op de buitenzijde van 
de duinen heeft men destijds houtkanten aangeplant om de akkers te beschermen tegen 
inwaaiend zand. Rond deze houtkant ontwikkelde zich een stuifdijk of houtwaldijk.  
 
Het duinmassief ten zuiden van het oude akkercomplex van Kamert, waar het 
projectgebied zich situeert, strekt zich uit in WSW-richting met een breedte van een 70 
tal meter en met een duidelijke asymmetrische dwarsvorm, met de steilste helling in 
noordelijke richting. Op de top van deze lengteduin bevindt zich een 1,5 m hoge stuifdijk 
ontstaan, zoals eerder vermeld, door het inwaaien van zand in een aangeplant 
eikenhakhout. De zacht oplopende zuidelijke zijde van de lengteduin is de loefzijde en de 
steil hellende noordelijke zijde is de lijzijde. Het hoogteverschil tussen de akkers en de 
duintop bedraagt 8 m. Op de zachte zuidwaartse duinhelling komen secundaire 
langgerekte structuren voor met WSW-oriëntatie. De hier optredende reliëfintensiteiten 
bedragen maximaal 1,5 m.  
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Figuur 4-1 de bodemkaart van het projectgebied en omgeving 
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4.2 Water 
Water (zowel oppervlakte- als grondwater) is geen lokaal gegeven, maar dient op 
systeemniveau bekeken te worden.  

4.2.1 Grondwater 
De Formatie van Poederlee en/of Zandige top van Kasterlee Poederlee wordt gevormd 
door het zand van Poederlee en/of Zandige top van Kasterlee. Het Zand van Poederlee 
bestaat uit fijne bleke schelprijke glauconiethoudende kwartszanden met 
zandsteenbanken. Het Zand van Kasterlee bestaat uit fijne fossielloze zanden die 
glauconiet- en micahoudend zijn. Deze fijne zanden zijn iets minder goed doorlatend en 
hebben een gemiddelde horizontale doorlatendheid van 5 m/dag. Deze zanden komen 
voor in het noordoostelijk deel van het Centraal Kempisch Systeem. Deze formatie valt 
onder het pleistoceen en plioceen aquifer. 
 

4.2.1.1 Grondwaterkwetsbaarheid 

 
Figuur 4-3 Grondwaterkwetsbaarheid van de provincie limburg (studiegebied + omgeving is rood 

omcirkeld). 

De grondwaterkwetsbaarheidskaart van de provincie Limburg (De Coster, D en De 
Smedt, P.; 1986) (figuur 4-3) geeft aan dat de freatisch watervoerende laag ter hoogte 
van het studiegebied zeer kwetsbaar is (kwetsbaarheidsgraad Ca1: watervoerende laag 
van zand met een deklaag < 5 m en/of zandig en een onverzadigde zone kleiner of gelijk 
aan 10 m. 
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4.2.1.2 Hydrologie 
In het projectgebied bevindt zich een meetput uit het grondwatermeetnet. De 
gemiddelde grondwatertafel bevindt zich op 4,5 m diepte met een max. schommeling 
van 50 cm binnen de periode van 2010 -2014 (2 metingen per jaar).  
Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we concluderen dat er in de te ontbossen 
zones zeer droge omstandigheden voorkomen. Minder bomen betekent minder 
verdamping. Het ontbossen van de zone kan een positief effect hebben op de 
grondwatertafel. Deze kan lichtjes stijgen. Uit gegevens van 1965 blijkt dat de 
grondwatertafel zich toen bevond op 1,5 m onder het maaiveld.  
 

 

Figuur 4-4 Tijdreeksen van de grondwaterpeilen (in m t.o.v. maaiveld) in het 
projectgebied In Den brand’ 
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4.2.2 Oppervlaktewater 

4.2.2.1 Hydrografie 
Het projectgebied bevindt zich in het Netebekken, in de VHA-zone Grote Nete tot 
Mondings Asbeek in het deelbekken Bovenlopen Grote Nete. In het projectgebied zelf is 
er geen waterloop aanwezig. Ten noorden van de steile duinmassiefrand in het oude 
akkercomplex ontstaat de Kamertloop  (Figuur 4-5). Ten zuiden van het projectgebied 
ligt een kleine poel ’t kattepoelke.   

 
Figuur 4-5 Vlaamse Hydrologische Atlas. 
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4.2.3 Watertoetskaarten 
Het decreet betreffende het Integraal Waterbeleid voorziet dat er, als wapen in de strijd 
tegen wateroverlast en overstromingen, meer “ruimte voor water” wordt gecreëerd. Ook 
een betere waterkwaliteit en een vrijwaring van de watervoorraden, ten behoeve van 
mens en natuur, worden beoogd. Het decreet voorziet daarom onder andere in de 
invoering van het instrument “de watertoets”. Via deze “watertoets” wordt aan 
waterbelangen inhoudelijk en procedureel een expliciete plaats gegeven in de 
totstandkoming van plannen, programma’s en vergunningenbesluiten. Via de watertoets 
wordt aldus uitvoering gegeven aan het principe van de integratie van integraal 
waterbeleid bij de planvorming en vergunningverlening die plaats vindt in het kader van 
andere beleidsdomeinen. 
Het decreet IWB voorziet dat alle genoodzaakte elementen en informatie ten behoeve 
van het uitvoeren van de watertoets in geval van MER-plichtige projecten in het MER 
dienen gesynthetiseerd te zijn. Het MER moet met andere woorden alle gegevens 
vermelden die de watertoets mogelijk maken. De watertoets op zich is een beoordeling 
die gebeurt door de vergunningverlenende overheid en niet door de MER-deskundige 
water of in het kader van de MER-procedure. 
 
Infiltratiegevoelige bodems: de bodem in het gehele projectgebied is infiltratiegevoelig.  
Overstromingsgevoelige gebieden: het projectgebied ligt niet in overstromingsgevoelig 
gebied (kaarten overstromingsgevoelige gebieden 2006, 2011 en 2014). 
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden: het projectgebied is matig gevoelig voor 
grondwaterstroming. 
Erosiegevoelige gebieden: de duintoppen zijn erosiegevoelig. 
 

4.2.4 Kwetsbaarheid 
Gezien in de directe omgeving van de te ontbossen zones geen waterlopen voorkomen 
en het grondwater zich diep onder het maaiveld bevindt kan het projectgebied als weinig 
kwetsbaar voor deze discipline omschreven worden.  
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4.3 Fauna en flora 
4.3.1 Afbakening project-,werk-, en studiegebied 
Het projectgebied is beslaat een gedeelte van het bosgebied ‘In den Brand’. Het 
studiegebied voor fauna en flora omvat het eigenlijke werkgebied aangevuld met de zone 
waarbinnen er allerlei effect(groep)en op fauna en flora mogelijk zijn ten gevolge van de 
realisatie van het project. Deze zone varieert naargelang de effectgroep die men bekijkt: 
in het merendeel van de gevallen gaat het dan over het gehele boscomplex waarbinnen 
het projectgebied gelegen is.  
Ecotoopverlies en -wijziging situeren zich veelal binnen het werkgebied zelf. Het gaat 
immers om ecotopen die verdwijnen door ruimtebeslag. Het studiegebied in verband met 
verstoring dient ruimer opgevat te worden. Er kan immers over grotere oppervlakte 
verstoring optreden door bijvoorbeeld geluidsproductie tijdens de werken. Hier zullen 
voornamelijk verstoringseffecten besproken worden op fauna. Wat betreft versnippering 
zal het studiegebied eveneens ruimer zijn dan het werkgebied. Versnippering kan immers 
op grotere schaal een impact hebben op de ecologische structuur. Verdroging en 
vernatting hebben mogelijk een invloed op fauna en flora.  
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4.3.2 Huidige natuurwaarden in en in de omgeving van het 
projectgebied 

4.3.3 Ecologische beschrijving van het projectgebied 
Momenteel zijn de landduinen bebost met Corsicaanse den, grove den, verspreid 
zomereik en één bestand met Amerikaanse eik. Aangezien het hier in belangrijke mate 
om eerste generaties naaldbos gaat, na aanplanting op heide, zijn de potenties voor 
psammofiel heideherstel groot. Verder bestaat het gebied voor het overige uit 
geïsoleerde habitatplekken van het type 2310, 2330 en 9190 (zie figuur 4-6).  

 

Actuele natuurwaarde 

Door de aanwezigheid van reeds 1,5 ha open landduin met zijn typische vegetatie door 
de relictjes van psammofiele heide en door de oude hakhoutstoven op de rand van de 
landduin heeft het gebied nog belangrijke natuurwaarden en zijn de potenties voor 
natuurherstel groot. Verder wordt een korte oplijsting gegeven van soorten die het 
belang van dit gebied aantonen. 

- Droge heidehabitats 

Soorten zoals boomleeuwerik, nachtzwaluw, levendbarende hagedis, heivlinder en een 
groot aantal rendier- en bekermossen geven duidelijk aan dat de droge heidehabitats en 
landduinen nog kwaliteit bezitten en duiden op belangrijke potenties indien werk 
gemaakt wordt van uitbreiding en herstel. Een aantal van deze soorten is op Vlaams 
niveau bedreigd en/of heeft recent nog een sterke achteruitgang gekend. 

- Boscomplexen 

Binnen de aanwezige boscomplexen is de natuurwaarde eerder beperkt door het jong en 
vrij homogeen karakter. Dit blijkt onder meer duidelijk uit de aanwezige avifauna, met 
soorten die in Vlaanderen zeer algemeen zijn. Het betreft in eerste instantie de typsiche 
naaldbossoorten zoals goudhaantje, kuifmees en zwarte mees. Meer bijzondere soort die 
wordt aangetroffen is de zwarte specht. 
 
- Natura-2000-gebieden en doelstellingen 

Het projectgebied maakt deel uit van het habitatrichtlijngebied BE2200029: Vallei- en 
brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden en 
het vogelrichtlijngebied BE2218311: Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek. In 
het aanwijzingsbesluit en het managementplan 1.0 is opgenomen dat binnen het 
‘Landschap van heide, vennen en bossen in en rond Kamp van Beverlo’ waaronder ook 
het projectgebied valt, het versterken , de kwaliteitverbetering en het duurzaar beheren 
van heidehabitats voorop staat. Hieronder vallen ook de landduinvegetaties. Dit gebied is 
veruit de grootste heidekern van Vlaanderen. Voor een aantal habitatrichtlijnsoorten 
waaronder de nachtzwaluw, doelsoort voor het projectgebied, zijn leefbare populaties 
aanwezig. Het gehele gebied fungeert actueel als overloop van waaruit deze soort 
omliggende minder optimale SBZ gebieden koloniseren. Binnen de SBZ is de uitbouw van 
een ecologisch netwerk met heidestapstenen en schrale graslanden een belangrijke 
doelstelling. Actueel kleinere landduinvegetaties worden verbonden met het groot open, 
zals de Brand (het projectgebied) in Hechtel.  
 
Doelstelling binnen het gehele SBZ voor habitat 2310 en 2330 is om te streven naar een 
toename van 252 ha door omvorming. Ook het behoud van de oude hakhoutstoven van 
zomer- en wintereik (fixatie van de duinen) worden hieronder opgenomen. In S-IHD-
rapport wordt er als ecologische doelstelling voor het habitat 2310 en 2330 te samen 
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vooropgesteld dat men wil streven in het gebied ‘In den Brand’ naar een oppervlakte van 
40 ha open landduin met buntgrasvegetaties en heide.  
Door de ontwikkeling van een een structuurrijk heidelandschap met een afwisseling van 
open zand met heide met een beperkt aandeel verspreide bomen met een geleidelijke 
overgang naar open tot halfopen bossen zal er een kwaliteitsvol leefgebied ontwikkeld 
worden voor de nachtzwaluw en de boomleeuwerik. Hierdoor kunnen de bestaande 
kernpopulaties behouden blijven en versterkt worden. De gemeente Hechtel-Eksel heeft 
de nachtzwaluw als adoptiesoort aangenomen in het kader van het EFRO-project 
'Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten (GALS)'. De gemeente heeft zich, als lokaal 
bestuur, geëngageerd om zich in te zetten voor het behoud van deze soort. 
 

4.3.3.1 Beschrijving van de vegetatie 

4.3.3.1.1 Bossen 
Binnen de boscomplexen is de natuurwaarde eerder beperkt door het jong en homogeen 
karakter en de aanwezigheid van de Amerikaanse vogelkers die de laatste jaren sterk 
bestreden wordt in het gebied. Dit blijkt onder meer duidelijk uit de aanwezige avifauna, 
met soorten die in Vlaanderen zeer algemeen zijn. Het betreft in eerste instantie de 
typische naaldbossoorten zoals goudhaantje, kuifmees en zwarte mees. Een meer 
bijzondere soort die wordt aangetroffen is zwarte specht. 

4.3.3.1.2 Open relictvegetaties 
Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten (code 2310) 
 
Dit heidetype komt voor op landduinen in het binnenland. De term psammofiel verwijst 
naar het Griekse woord psammos, wat zand betekent. In tegenstelling tot droge heide 
(habitattype 4030) komt dit type uitsluitend voor op extreem voedselarme, droge, zure 
zandbodems zonder profielontwikkeling. Het gebrek aan bodemprofiel is typisch voor 
geologisch jonge en/of door winddynamiek zeer dynamische zandafzettingen en duinen. 
Dergelijke landduinen ontstaan als gevolg van zandverstuivingen door natuurlijke 
processen of door allerlei verstoringen (overbegrazing, brand, overbetreding). Vegetaties 
met struikhei, stekelbrem, kruipbrem en een rijke korstmosbegroeiing zijn het meest 
kenmerkend voor dit habitattype.  
Plaatselijk kan opslag voorkomen van struiken en bomen zoals ruwe berk, zomereik, 
Grove den, brem of bramen. Het habitattype komt meestal in mozaïek voor met 
habitattype 2330 (Figuur 4-6). 
 
Open grasland met corynephorus– en agrostis-soorten op landduinen (code 
2330) 
Dit habitattype bevat ijle, grazige vegetaties en korstmossenbegroeiingen op droge, 
voedselarme, zure zandgronden. Een oppervlakkige humuslaag is al dan niet aanwezig. 
De vegetaties worden afgewisseld met plekken open zand en komen typisch voor op 
landduinen. Dergelijke landduinen ontstaan op arme zandbodems als gevolg van 
zandverstuiving door spontane processen of door allerlei verstoringen. Dit habitattype 
betreft zowel stabiele landduinen met actieve zandverstuivingen als gestabiliseerde 
duinen, waar door andere factoren (vb. begrazing konijnen, recreatie) een aandeel open 
zandbodem behouden blijft (Figuur 4-6).  
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Figuur 4-6: situering van de aanwezige habitats binnen het projectgebied (BWK2-habitatkaart).
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4.3.3.2 Flora 

4.3.3.2.1 Hogere planten 
De hoofdboomsoort ter hoogte van de werkzone is Grove den en Corsicaanse den. Er is 
verjonging in ondergroei aanwezig met soorten zoals zomereik, Amerikaanse vogelkers, 
wilde lijsterbes, ruwe berk, spork en Amerikaanse eik voor. Er is in het gebied reeds 
sterk in gezet op het bestrijding van Amerikaanse vogelkers. Hierdoor verjongen de 
inheemse soorten nu gemakkelijker.  
Op de open plekken en verspreid in het projectgebied o.a. langs de paden, vindt men 
nog buntgrasvegetaties en heiderelicten terugvinden met soorten als buntgras en 
stuikheide. In de oude houtwallen met hakhoutstoven van zomereik die de toen nog open 
duinen in het verleden fixeerden, vindt men eikvaren terug. Deze soort is een indicator 
van oude houtkanten/houtwallen. In het gebied komt ook jeneverbes voor. 
 

Tabel 4-2 Rode Lijstsoorten hogere planten projectgebied en omgeving 

Nederlandse naam  
 

Wetenschappelijke naam Rode Lijst categorie 

eikvaren Polypodium vulgare sensu 
lato 

achteruitgaand 

struikhei Calluna vulgaris achteruitgaand 
buntgras Corynephorus canescens achteruitgaand 
tandjesgras Danthonia decumbens achteruitgaand 
wintereik Quercus petraea achteruitgaand 
jeneverbes Juniperus communis kwetsbaar 
   
(gegevens uit waarnemingen.be) 

4.3.3.2.2 Kostmossen 
Aan de rand van de bestaande open zandvlakte komen verspreid tapijten voor van 
verschillende Cladonia- en cladinasoorten (rendiermossen) typisch voor habitattype 2310 
en 2330.  

Tabel 4-3 Korstmossen in projectgebied en omgeving 

Nederlandse naam  
 

Wetenschappelijke naam zeldzaamheidsklasse 
(waarnemingen.be) 

varkenspootje  Cladonia uncialis vrij algemeen 
stuifzandstapelbekertje Cladonia verticillata vrij algemeen 
rood bekermos Cladonia coccifera vrij algemeen 
gebogen rendiermos Cladina arbuscula vrij algemeen 
slank stapelbekertje Cladonia pulvinata vrij algemeen 
open heidestaartje Cladonia crispata vrij algemeen 
gewoon stapelbekertje Cladonia cervicornis vrij algemeen 
ezelspootje Cladonia zopfii vrij algemeen 
breekbaar heidestaartje Cladonia callosa zeldzaam 
IJslands mos Cetraria islandica zeer zeldzaam 
(gegevens uit waarnemingen.be) 

Van mossen en korstmossen zijn er nog geen rode lijsten opgesteld. Daarom werd 
gebruik gemaakt van de zeldzaamheidsklasse van waarnemingen.be.  

IJslands mos is een boreale soort die hier op de grens van zijn verspreidingsgebied 
voorkomt.  
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4.3.3.3 Fauna 
De gebruikte waarnemingen zijn afkomstig uit de databank van waarnemingen.be 
(Natuurpunt) en zijn afkomstig van losse waarnemingen en gerichte inventarisaties. Deze 
gegevens zijn aangevuld met waarnemingen van de lokale boswachters. 
Voor elke soort wordt telkens de Nederlandse en wetenschappelijke naam alsook de 
status volgens de eventueel beschikbare Rode lijst opgegeven (N = momenteel niet 
bedreigd).  
Voor de soorten die binnen de Rode lijstcategorieën gevoelig tot met uitsterven bedreigd 
vallen, wordt een algemene omschrijving van de corresponderende habitat opgegeven.  
 

4.3.3.3.1 Zoogdieren 
Er zijn geen bijzondere waarnemingen van zoogdieren gekend van het projectgebied en 
omgeving.  
 

4.3.3.3.2 Vogels 
Tabel 4-2 Vogels in projectgebied en omgeving 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Rode lijst Habitat 

Apus apus gierzwaluw N  
Aegithalos caudatus staartmees N  
Anthus trivialis boompieper Achteruitgaand  
Buteo buteo buizerd  N  
Caprimulgus 
europaeus 

nachtzwaluw Kwetsbaar heiden, 
kaalslagvlakten, 
jong ijl naald-
hout 

Certhia brachdactyla boomkruiper N  
Columba palumbus houtduif N  
Dendrocopos major grote bonte specht N  
Dryocopus martius zwarte specht N/Europees 

beschermde 
soort 

gemengd en 
naaldbos 

Fringilla coelebs vink N  
Garrulus glandarius gaai N  
Lullula arborea boomleeuwerik kwetsbaar/Euro

pees 
beschermde 
soort 

heiden, open 
bosranden, 
kapvlakten, … . 

Muscicapa striata grauwe vliegenvanger N  
Parus ater Zwarte mees N  
Parus caeruleus Pimpelmees N  
Parus cristatus kuifmees N  
Parus major koolmees N  
Phylloscopus 
sibilatrix 

fluiter N  

Poecile palustris glanskop N  
Phylloscopus 
collybita 

tjiftjaf N  

Regulus regulus goudhaan N  
Sitta europaea boomklever N  
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Rode lijst Habitat 

Turdus merula merel N  
Turdus philomelos zanglijster N  
Turdus viscivorus grote lijster N  
 
Onderstaand worden de soorten van het open gebied verder toegelicht, gezien deze 
soorten het meest baat hebben bij de uitvoering van het project. 
Nachtzwaluwen zijn vogels van doorgaans droge, halfopen tot open terreinen. Het nest 
bevindt zich op de grond, maar de aanwezigheid van enig geboomte als schuil- en 
zangplaats is gewenst. Bovendien houdt zich in die bomen een flink deel van het voedsel 
op, dat bestaat uit grote insecten (vooral nachtvlinders en kevers, die in de vlucht 
worden gevangen). Het zijn zomervogels, die de winter doorbrengen in tropisch Afrika. 
Een gevarieerde omgeving bestaande uit structuurrijke (oude) heide met een geleidelijke 
overgang naar bos, kapvlakten en droge bossen vormen goede leefgebieden voor deze 
soort. De boompieper leeft graag aan de rand van bossen en open plekken. Moerassen 
zijn zeer geliefd, maar ook kaalgekapte bospercelen en heideterreinen worden volop 
bewoond door boompiepers. Boompiepers zoeken hun voedsel vooral op de grond. Daar 
wordt ook het nest gemaakt; goed verscholen tussen de vegetatie. Wanneer men ergens 
op de zandgronden, op heide of stuifzand in de Kempen een leeuwerik ziet met een zéér 
korte staart, dan is dat vrijwel zeker een boomleeuwerik. Meestal zal men eerst de 
boomleeuwerik horen zingen voordat men hem ziet. Tijdens de zang zweeft hij in grote 
kringen boven zijn territorium. Aan het einde van de zang laat hij zich in een 
spiraalvlucht naar beneden glijden. De boomleeuwerik is een vogel die zich vooral 
ophoudt op de droge, voedselarme en leemarme zandgronden, zoals langs stuifzanden, 
deels dichtgegroeide stuifzanden met vliegdennen, heideterreinen, schrale dennenbossen 
met kapvlakten of brede brandgangen waar de leeuwerik jaagt op thermofiele insecten. 
Door maatregelen te treffen om het leefgebied van nachtzwaluw, boomleeuwerik en 
boompieper te verbeteren, wordt er gewerkt aan alle ontwikkelingsfases van het open 
gebied.  
Hierdoor hebben de uitgevoerde maatregelen ook hun effect op andere soorten die 
gebaat zijn bij één van de ontwikkelingsstadia van het open gebied. De nachtzwaluw is 
bovendien een echte ‘paraplusoort’, wat betekent dat maatregelen die positief zijn voor 
de nachtzwaluw, ook gunstige effecten hebben op (de aantallen van) heel wat andere 
zeldzame soorten zoals groentje en boomleeuwerik. 
De zwarte specht komt ook in het boscomplex voor in een bestand van Amerikaanse 
eik. Dit bestand wordt om deze reden ook behouden. 

4.3.3.3.3 Amfibieën en reptielen 
Tabel 4-3 Amfibieën en reptielen in projectgebied en omgeving 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Rode lijst Habitat 

Lacerta vivipara levendbarende hagedis Zeldzaam Vochtige heidevelden, 
heischrale graslanden, 
duinen 

Bufo bufo gewone pad momenteel 
niet in 
gevaar 

 

 
De levendbarende hagedis komt voor op zandige gebieden zoals heidevelden maar 
ook in hoogvenen en open bossen. Actief van eind maart tot in oktober, afhankelijk van 
het weer. De voortplantingsactiviteit vindt plaats in april en mei. Deze soort is 
eierlevendbarend wat wil zeggen dat de eieren onmiddellijk of kort na het leggen 
uitkomen. De draagtijd bedraagt ongeveer 10 weken, de meeste jongen worden eind juli/ 
begin augustus geboren. De dieren voeden zich met allerlei ongewervelden, zoals 
spinnen en insecten. Overwintering gebeurt tussen plantenwortels, in verlaten holen van 
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andere dieren of onder boomstronken, e.d. De naakte, zandige, droge bodem van de 
Keiheuvel zal ’s morgens bij de eerste ochtendstralen sneller opwarmen. Hiervan 
profiteert ook de koudbloedige hagedis. Van zodra zijn lichaamstemperatuur gestegen is 
en hij actief wordt, kan hij op zoek naar voedsel. Zelf regelt hij zijn temperatuur en zoekt 
hij beschutting voor vijanden tussen heidestruiken of in de bosrand. Door een mozaïek 
van open en beschutte delen te creëren biedt dit optimaal kansen voor zowel de 
levendbarende hagedis als voor andere soorten die ook gebaat zijn bij een gelijkaardige 
omgeving. 

4.3.3.3.4 Dagvlinders 
De soortenlijst van waarnemingen.be werd uitgebreid met waarnemingen van de lokale 
boswachter.  
 
 

Tabel 4-4 Dagvlinders 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Rode lijst Habitat 

Anglais io dagpauwoog N  
Callophrys rubi groentje Kwetsbaar  droge en vochtige heiden 
Gonepteryx rhamni citroenvlinder N  
Hipparchia semele heivlinder Kwetsbaar Droge heide, heischrale 

graslanden en duinen (eiafzet 
op Festuca en Agrostis spp.) 

Issoria lathonia kleine 
parelmoervlinder 

Bijna in gevaar duinen en andere droge, 
schrale graslanden 

Lycaena phlaeas kleine vuurvlinder N  
Pararge aegeria bont zandoogje N  
Pieris brassicae groot koolwitje N  
Pieris napi klein geaderd witje N  
Polygonia c-album gehakkelde aurelia N  
Pyronia tithonus Oranje zandoogje N  
Vanessa atalanta atalanta N  
 
De heivlinder kan aangetroffen worden op droge heide, heischrale graslanden en in de 
duinen. De vlinder vliegt in één generatie per jaar van midden juli tot begin september 
(met een piek tussen 20 juli en 10 augustus). De wijfjes zetten de eitjes afzonderlijk af 
op meestal dorre bladeren of andere droge plantendelen van voornamelijk schapengras 
in de heideterreinen en helm aan de kust, maar ook op andere soorten grassen van het 
geslacht struisgras, dravik, zwenkgras en doddengras. De voornaamste redenen voor de 
achteruitgang van de heivlinder zijn het verdwijnen / de vergrassing van heideterreinen. 
Ook het bebossen van stuifduinen met naaldhout heeft allicht bijgedragen tot de 
achteruitgang van deze soort. Een geschikt natuurbeheer moet ervoor zorgen dat een 
vrij schrale en lage vegetatie behouden blijft of gecreëerd wordt met hier en daar open  
plekken. Ook een voldoende nectaraanbod tijdens de maanden juli en augustus is 
belangrijk voor de Heivlinder. Dit kan o.a. gewaarborgd worden door de heide in een 
vroeg ontwikkelingsstadium te houden. Ook hier geldt, opdat de soort zich in stand zou 
kunnen houden en de populatie zich kan uitbreiden, dat het wenselijk is dat de geschikte 
habitats verder uitbreiden. Opdat de heide in het gewenste stadium aanwezig is zal een 
gefaseerd maai– en/ of plagbeheer wenselijk zijn. Door maatregelen te treffen om het 
leefgebied voor deze soort te bevorderen, worden tegelijk kansen gecreëerd voor soorten 
die ook baat hebben bij ene gelijkaardig habitat (groentje, kommavlinder, kleine en 
veldparelmoervlinder) en soorten die minder strenge eisen stellen aan hun habitat 
(kleine vuurvlinder). 
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4.3.3.3.5 Sprinkhanen en krekels 
Tabel 4-7 Sprinkhanen en krekels  

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Rode lijst Habitat 

Nemobius sylvestris boskrekel  zeldzaam warme, zonnige bosranden, 
heidevelden 

Omocestus rufipes negertje zeldzaam  droge, zonnige bosranden, 
heidevelden, open plekken in 
het bos, brede bospaden, 
natte heide 

Gryllus campestris veldkrekel zeldzaam warme en droge biotopen op 
zandige bodem: schrale 
graslanden, heideterreinen, 
kapvlakten 

 
De boskrekel is een typische soort van droge bossen op zandbodems. De soort komt 
vooral voor in bosranden en kapvlakten van loofbossen, in eikenhakhout en gemengde 
bossen op arme tot matig voedselrijke gronden. Dieper in het bos worden de insecten 
alleen nog langs zonnige paden en op open plekken aangetroffen. Boskrekels zijn ook te 
vinden langs heideranden en in goed ontwikkelde houtwallen. De dieren leven in de 
strooisellaag, tussen droog strooisel en dorre bladeren, vooral eikenbladeren (Kleukers et 
al., 1997; Decleer et al., 2000; Lambrechts, 2005). Maatregelen gunstig voor de 
boskrekel zijn ok gunstig voor een hele reeks andere planten- en dierensoorten die 
gebonden zijn aan het voorkomen van goed ontwikkelde bosranden nl. boompieper, 
nachtzwaluw, levendbarende hagedis, groentje, bont dikkopje, veldkrekel, groene 
zandloopkever, kruipbrem, stekelbrem, struikheide, …  
Het negertje kan zowel op droge als natte heide aangetroffen worden. Net zoals de 
boskrekel wordt de soort ook teruggevonden in zonnige bosranden.  

4.3.3.4 Biologische waarderingskaart 
De Biologische Waarderingskaart vormt een basisdocument voor iedereen die betrokken 
is bij natuurbehoud, ruimtelijke planning, milieueffectrapportering, landschapszorg, e.d. 
Het is de enige beschikbare gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen en 
wordt daarom algemeen aangewend als referentiekader. 
Om de kaarten beter interpreteerbaar te maken voor het beleid wordt op basis van de 
inventarisatie een evaluatie doorgevoerd. 
Op basis van 4 criteria, nl. zeldzaamheid, biologische kwaliteit, kwetsbaarheid en 
vervangbaarheid, wordt aan iedere karteringseenheid, op basis van 'best professional 
judgement', een waardecijfer toegekend: 
-· biologisch zeer waardevol (Z) 
-· biologisch waardevol (W) 
-· biologisch minder waardevol (M) 
Gezien polygonen door complexen van karteringseenheden getypeerd kunnen worden, 
kan ook de evaluatie een combinatie van de bovenvermelde waarderingsklassen zijn: 
- Complex van minder waardevolle en waardevolle elementen (MW) 
- Complex van minder waardevolle en zeer waardevolle elementen (MZ) 
- Complex van minder waardevolle en waardevolle tot zeer waardevolle elementen 
(MWZ) 
- Complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen (WZ) 
 
De in het projectgebied en omgeving aanwezige stuifzandvlakte met heiderelicten en 
buntgras- en struisgrasvegetaties en de oude eikenhakhoutstoven op de top van de 
duinen worden als biologisch zeer waardevol bestempeld. De bosbestanden (bestaande 
uit grove den en Corsicaanse den) worden als biologische waardevol aangeduid (zie fig. 
4-7).  
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Figuur 4-7 Biologische waarderingskaart voor het projectgebied en omgeving
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4.3.4 Natuurwaarden in de omgeving 
 
Het habitatrichtlijngebied BE2200029 is een groot Natura 2000-gebied van 9.664 ha. Het 
is opgedeeld in 4 landschappelijke eenheden. Het projectgebied is gelegen in de 
landschappelijke eenheid ‘landschap van de heide, vennen en bossen op en rond het 
Kamp van Beverlo met een oppervlakte van 6.905 ha. Het Habitatrichtlijngebied is 
gelegen in de ecoregio van de Kempen in het noordoosten van Vlaanderen, meer bepaald 
in het Oost-Kempisch puinwaaierdistrict nl. heet plateau gevoermd door vroeger 
afgezette erosiebestendig puin van Maas en Rijn met droge zandige bodems. Het 
projectgebied bevindt zich op de westrand van dit plateau.  
In het projectgebied varieert de hoogte van ca. 62 m TAW in het zuidoosten van het 
gebied tot ca. 78 m TAW op de hoogste duintoppen gelegen aan de noordelijke rand 
 
Het projectgebied uit voorliggende MER-ontheffingsaanvraag ligt voor het grootste 
gedeelte in dit Natura 2000-gebied. Het volledige projectgebied ligt in het 
vogelrichtlijngebied BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek. Het 
projectgebied heeft een oppervlakte van 8,5 ha en wordt verder meer in detail 
besproken. Het projectgebied ligt tussen 62 m en 78 m de boven de zeespiegel met het 
hoogste punten op de duintoppen op de noordelijke rand van de landduin.  
 
Ten westen van het projectgebied grenst het militair gebied ‘het Kamp van Beverlo met 
de grootste heidekern van Vlaanderen Er zijn hier verschillende duurzame populaties van 
nachtzwaluw, boomleeuwerik, gladde slang, heikikker, rugstreeppad en habitattypische 
soorten zoals o.a. het gentiaanblauwtje, heivlinder, kommavlinder, … aanwezig. Ten 
noorden liggen natuurkernen zoals de Paardshaagdoornberg, Pijnvennerheide, 
Holvenheide in het uitgestrekt bosgebied het Pijnven. In het zuiden bevindt zich het 
gemeentebos waarop nog meer zuidelijker de Zwartebeekvallei en meer zuidoostelijker 
Resterheide op aansluit. Ten noordoosten van het projectgebied ligt het brongebied van 
de vallei van de Grote Nete.  
 

4.3.5 Internationaal (SBZ’s) en regionaal beleid (VEN) 
Gezien het project zich bevindt in het habitatrichtlijngebied Vallei- en brongebied van de 
Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden, in het 
vogelrichtlijngebied BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek en in het 
VEN-gebied ‘De Stuifzandcomplexen Hechtel’ (447) (zie figuur 1-5), dient er nagegaan te 
worden of het project enige impact heeft op de goede staat van instandhouding van de 
habitats en soorten in het habitatrichtlijngebied en of de integriteit van het VEN-gebied 
niet aangetast wordt. Beide elementen worden behandeld in voorliggend document.  
 

4.4 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
De geplande ingrepen kunnen, wat deze discipline betreft, vooral voor effecten zorgen 
binnen het projectgebied zelf. Zo zullen er aan het landschapsbeeld en de lokale 
structuur wijzingen kunnen optreden. Daarnaast is het tevens belangrijk de voornaamste 
landschapselementen in de nabijheid van het projectgebied mee in beschouwing te 
nemen. Een landschap bestaat immers uit een aaneenschakeling van allerhande 
elementen en is dus de facto nooit volledig af te bakenen. De studie zal zich dan ook in 
de eerste plaats concentreren op het projectgebied zelf, maar er zal terdege rekening 
gehouden worden met omringende elementen. 
 

4.4.1 Geografische en landschappelijke situering 
Het projectgebied ligt centraal in de gemeente Hechtel-Eksel, ten noordwesten van de 
dorpskern van Hechtel. Het projectgebied bevindt zich op gemiddeld 65 m TAW, met 
duintoppen tot ca. 78 m. Het projectgebied bevindt zich ten zuiden van een oude 
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akkercomplex op een duinmassief dat zich uitstrekt in WSW-richting met een breedte van 
een 70 tal meter en met een duidelijke asymmetrische dwarsvorm, met de steilste 
helling in noordelijke richting. Op de top van deze lengteduin bevindt zich een 1,5 m 
hoge stuifdijk ontstaan, zoals eerder vermeld, door het inwaaien van zand in een 
aangeplant eikenhakhout. Verschillende historische kaarten werden geraadpleegd om een 
inzicht te krijgen in de geschiedenis van de projectzone (zie verder).  
 

4.4.2 Archeologie 
Ten oosten van het projectgebied zijn twee archeologische vonsten bekend binnen de 
Centrale Archeologische Inventaris (CAI). Het betreft hier telkens losse vondsten 
aangetroffen door een metaaldector-amateur. De stuifduinen binnen het projectgebied 
kennen een antropogene oorsprong vanaf de late middeleeuwen. De duinen zelf zijn 
relatief jonge bodems. Archeologische waarden worden hierin niet verwacht. Bij het 
aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning is er vanaf 1 juni voor deze 
beheeringrepen een archeologienota verplicht. Een erkend archeologisch bedrijf zal deze 
archeologienota opstellen. Dit zal uitsluitsel geven of er bij de werken een invloed zal zijn 
op de archeologie.  
 

4.4.3 Beschermde monumenten en landschappen 
Er bevinden zich geen beschermde monumenten of landschappen in het projectgebied. 

4.4.4 Landschapsatlas 
Het is belangrijk dat de algemene kenmerken van de traditionele landschappen bewaard 
blijven binnen een steeds veranderende en evoluerende ruimte. De indeling van de 
traditionele landschappen van Vlaanderen geeft de regionale verscheidenheid van de 
historisch gegroeide cultuurlandschappen in hun situatie van voor de grote veranderingen 
vanaf de 18e eeuw. De indeling steunt op zowel fysische en natuurlijke kenmerken zoals 
reliëf en bodemgesteldheid, als op cultuurlandschappelijke kenmerken zoals 
bewoningsvormen, landgebruik, percelering en landschapstype. 
Het projectgebied situeert zich in het traditioneel landschap ‘Limburgs heide en 
bosgebied’. 
 
Het landschap wordt er gekenmerkt door zijn vlakke tot golvende topografie versneden 
door valleien, uitgestrekte compartimenten van heide, bos, bewoning en industrie. Er 
bevinden zich grote open ruimten in de heidegebieden met een begrenzing door de 
topografie (duinen, valleien) of door de vegetatie(bossen) en kleine tot middelmatige 
ruimten in de beboste gebieden, de valleien en bebouwde zones. De gerichte 
vergezichten worden bepaald door de topografie (valleien, steilranden). Open bebouwing 
is er zowel ruimte structurerend als begrenzend voor open ruimte relicten. Geïsoleerde 
bebouwing in de bossen is niet ruimtebegrenzend. Kleine landschapselementen hebben 
er talrijke natuurwaarden met zowel een ecologische, geomorfologische als culturele 
betekenis (vennen, plassen, beekdalen, heide, duinen), maar deze zijn echter zelden 
ruimtelijk structurerend.  
 
Relicten zijn landschapselementen die nog duidelijk verwijzen naar of getuige zijn van de 
traditionele kenmerken van het landschap. Deze relicten kunnen zones zijn, maar ook 
lijnen of punten. Relictzones worden gedefinieerd als gebieden met een grote dichtheid 
aan punt- en lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen. Het verspreid voorkomen van deze 
‘object’-relicten kan echter de gehele ruimte typeren en het belangrijkste kenmerk van 
het landschap gaan uitmaken. In dat geval is de connectiviteit tussen de waardevolle 
landschapselementen eveneens belangrijk voor de gehele landschappelijke waarde. 
Het projectgebied is niet gelegen in een ankerplaats, wel in de relictzone ‘Kamp van 
Beverlo (R70020)(Figuur 4-8). Voor deze zone worden volgende aandachtpunten 
aangehaald: 
Wetenschappelijke waarde: Paraboolduinen komen voor langsheen de Grote Nete en aan 
de oostzijde van de relictzone, aansluitend bij Hechtel. De bovenlopen van de Nete 
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ontspringen op het militair domein. De vallei van de bovenloop van de Grote Nete heeft 
een kleinschalig bodemgebruik. Ecologisch zeer waardevol gebied. 
Historische waarde: Op de Ferrariskaart is de communautaire akker van Hechtel 
aangegeven, die is begrensd door 2 paraboolvormige stuifduinen. De grens tussen de 
stuifduinen en het akkerland werd gevormd door houtwallen ter voorkoming van 
instuivend zand. Het volledige gebied ten westen van deze plaggenakker bestaat uit 
heide met enkele vennen. De Lange heuvelheide is bijgevolg een historisch stabiele 
heide. De vallei van de bovenloop van de Grote Nete heeft haar historische percelering 
en kleinschalig bodemgebruik grotendeels behouden. Tijdens de eerste helft van de 19e 
eeuw treden twee belangrijke veranderingen op : het Kamp van Beverlo wordt aangelegd 
volgens typische dambordstructuur, bosrijk en met park en het Gemeentebos van Hechel 
wordt aangelegd exact binnen de voormalige communautaire akker.  
 
Er bevindt zich geen lijnrelict in het projectgebied.  
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Figuur 4-8: landschapsatlas projectgebied
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4.4.5 Overzicht van het landgebruik 
Historiek landgebruik 

Ten tijde van Ferraris (1777) was het projectgebied nog volledig open als landduin. De 
houtkanten die de duintoppen fixeerden, zijn duidelijk waar te nemen (zie figuur 4-9); 

  

Figuur 4-9: Ferrariskaart (1= aanduiding van huidige Kamertstraat) 

Op de MGI-kaart van 1904 is de zone, die in het projectgebied terug hersteld wordt als 
duin, nog niet bebost is. 

 
Figuur 4-10: MGI-kaart 1904  

 
Op de MGI-kaart van 1939 is te zien dat de landduin in het projectgebied voor meer de 
de helft bebost. Aansluitend op de huidig nog bestaande open landduin komt hier nog 
dezelfde oppervlakte open zand voor.  
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Figuur 4-11: MGI-kaart 1939  

In 1969 is het projectgebied voor het grootste gedeelte bebost met naaldhout. De 
habitats 2310 en 2330 in het gebied besloegen een iets grotere opppervlakte dan nu het 
geval is.  

 
Figuur 4-12: MGI-kaart 1969  

Vandaag wordt de vegetatie in het projectgebied gedomineerd door vrij homogene 
naaldboscomplexen waarvan eind 2015 een deel gekapt is als onderdeel van het 
bosbeheer. Aangezien het hier in belangrijke mate om eerste generaties bos gaat, na 
aanplanting op landduin, zijn de potenties voor landduinherstel nog groot. 
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4.4.6 Kwetsbaarheid 
Het projectgebied vertoont nog relatief goed ontwikkelde relicten van de grote landduin- 
en heidelandschap dat het ooit was. Verbossing vormen echter een blijvende bedreiging 
voor deze open vegetaties ten gevolge van de kleinschaligheid van de relicten en hoge 
externe invloeden. Het historisch karakter van het gebied, met de open landduin- en 
heidevegetaties blijft dan ook uiterst kwetsbaar. 
 

4.5 Mens 
4.5.1 Functies van het studiegebied 

4.5.1.1 Bedrijvigheid 
Het studiegebied kan omschreven worden als een groene natuurkern. In de directe 
omgeving van het projectgebied is geen bedrijvigheid aanwezig. Het gebied grenst wel 
een aan militair domein ‘Kamp van Beverlo’ met militaire activiteiten. Dichtstbijzijnde 
bedrijventerrein (op 1,7 km in vogelvlucht van projectgebied) is de KMO-zone gelegen te 
Hechel op de Peerderbaan.  
Bedrijvigheid in de omgeving is veelal beperkt tot kleinhandel in het centrum van Hechtel 
(o.a. Bistro Kaffee, B.C. Pallieter) en langs de belangrijkste invalswegen. In de 
Kamertstraat bevindt zich een stoeterij en trainingsstal ‘Pleasure Gaits’.  

4.5.1.2 Infrastructuren 
In het projectgebied zelf zijn er geen waterlopen aanwezig. Ten noorden van het 
projectgebied loopt de Kamertloop, ten oosten de Dorperloop die beide uitmonden in de 
Grote Nete.  
Het projectgebied wordt doorsneden door enkele onverharde wegen voornamelijk bos- en 
wandelwegen. Ze maken dan ook deel uit van recreatieve (wandel-, moutainbike- en 
ruiter)routes doorheen het gebied. Een houten trap, een houten omheining rond een 
markante zomereik, een houten ‘podium’ rond een grove den en een zitbank maken ook 
deel uit van de recreatieve infrastructuur van het gebied ‘In Den Brand’. Er bevindt zich 
ook een parking ten oosten van het projectgebied, hier bevinden zich ook enkele houten 
educatieve elementen, een picknicktafel en een infobord.  

4.5.1.3 Wonen en recreatie 
In het projectgebied zelf is geen bebouwing aanwezig. In het bosgebied ten zuiden van 
de bestaande zandvlakte staat een huis dat niet permanent bewoond wordt 
(vakantiehuisje). Dit huis is gelegen in natuurgebied.  

Ten oosten en ten noorden van het projetgebied gebied bevinden zich woonkernen 
(Kamertstraat, Fazantenstraat, Konijnenstraat, hazenstraat, Fazantenstraat, Snepstraat, 
Sint Lambertusstraat en Wittersweg. Er is nog een zone bos tussen de 75 en de 145 m 
aanwezig tussen het projectgebied en de bewoning.  

Binnen het projectgebied zelf en net buiten het projectgebied zijn er verschillende 
recreatieve routes aanwezig en dit zowel voor wandelaars, mountainbikers en ruiters. 
Momenteel is er een bosbeheerplan met een bijhorende toegankelijkheidsregeling. Een 
overzicht van de recreatieve routes is terug te vinden op onderstaande kaarten (Figuur 
4-13, fig. 4-14 en fig. 4-15). 
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Figuur 4-13 Toegankelijkheid en speelzones voor bosgebied ‘In den Brand’. 
 

  
 
Figuur 4-14 Ruiterroute (bruin)+ wandelroutes (groen, rood, blauw en geel) in omgeving 
van het projectgebied 
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Figuur 4-15 Mountainbikeroute in omgeving projectgebied 
 

4.5.2 Geluid 
Aangezien er na de uitvoering van het project, met uitzondering van de werken in het 
kader van beheer van het gebied, geen geluidsimpact verwacht wordt, zal enkel op de 
situatie bij de uitvoering van het project gefocust worden. Om een inschatting te maken 
van de geluidsimpact tijdens de werken dient er vergeleken te worden met het 
voorkomende omgevingsgeluid in normale omstandigheden. In het kader van dit dossier 
m.b.t. verzoek tot ontheffing van de MER-plicht werden geen nieuwe geluidsmetingen 
uitgevoerd. Momenteel treedt er ter hoogte van de projectzones dan ook geen 
permanente geluidshinder op.  

4.5.3 Kwetsbaarheid 
Aangezien er geen nutsleidingen aanwezig zijn ter hoogte van de werkzones worden 
hiervoor geen kwetsbaarheden verwacht. Aanwezige recreanten kunnen mogelijke hinder 
ondervinden. 
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5 Potentiële effecten 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de mogelijke effecten die kunnen 
voorkomen tijdens en na de uitvoering van het project. Dit gebeurt door ingrepen die in 
dit project voorzien worden te combineren met de eigenschappen van het terrein die in 
vorig hoofdstuk als kwetsbaar werden aangeduid. 

5.1 Algemene ingreep-effectrelaties 
De ingreep-effect analyse omvat een globale analyse en afbakening van de te 
verwachten relevante milieueffecten. Hierin wordt de milieu-impact van het geplande 
project op (meestal) de huidige toestand beschreven. 
Het project omvat de uitvoering van een ontbossing en het plaggen in het kader van het 
ISN-project ISN2015-19 ‘Landduinherstel in den Brand’.  
Het project bevat de aanlegfase: nl. de voorbereiding en uitvoering van de 
inrichtingswerken. Nadien vindt de beheerfase plaats: nl. de uitvoering van de gepaste 
beheermaatregelen om de gewenste habitattypes nl. 2310, 2330 en 9190 te behouden of 
te bekomen. Hierbij zal de gemeente het beheer van de ontboste zones afstemmen op 
het herstel en/of behoud van de habitattypes. Dit zal gebeuren via menselijke ingrepen 
(verwijderen van opslag en exoten, maaien, plaggen, …). 
 
Na het uitvoeren van de werken zal er een spontane evolutie van de zones plaatsvinden. 
In dit ontheffingsdossier-onderdeel gaat de aandacht uit naar de effecten op: 

- Bodem 
- Water 
- Fauna en flora 
- Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
- Mens-ruimtelijke en sociaal-organisatorische aspecten (inclusief hinder- en 

geluidaspecten) 
Alvorens in te gaan op de verschillende fasen worden eerst de belangrijkste deelingrepen 
voorgesteld met aanduiding van de belangrijkste (directe) effecten die kunnen ontstaan 
als gevolg van deze ingrepen. Hiervoor wordt verwezen naar onderstaande 
ingreep/effectentabel (Tabel 5-1), waarin wordt aangegeven welke de meest relevante 
effecten zijn om in dit dossier te onderzoeken. Zoals gezegd zal voor deze effecten, die 
de grootste impact hebben, onderzocht worden of het effect relevant is binnen de 
aandachtsgebieden door de ingrepen te combineren met de kwetsbaarheid van het 
gebied. Bij deze ingreep-effectrelaties wordt een antwoord geformuleerd op de volgende 
vragen:  
 
Wat is de significantie van de ingreep? 
Het belang van het effect van de ingreep op het desbetreffende onderdeel wordt 
beoordeeld met de termen 'significant' en 'niet significant'. De significantie is een 
rechtstreeks gevolg van de kwetsbaarheid van het gebied voor een bepaald onderdeel 
van een discipline (bv. oppervlaktewaterkwaliteit bij water, verdroging bij fauna en flora, 
…). Wanneer een gebied als kwetsbaar wordt getypeerd voor een onderdeel, zal een 
ingreep die hierop een invloed heeft significant zijn. 
 
Wat is de omvang van de effecten? 
De omvang van de effecten wordt vastgesteld en uitgedrukt in termen als ‘groot’, ‘matig’ 
en ‘gering’. Het vaststellen van de omvang van de effecten gebeurt a.d.h.v. de criteria 
die hierboven werden beschreven, en dit naargelang de milieudiscipline waarop deze 
effecten invloed uitoefenen. 
 
 
 
 
Wat is het waardeoordeel? 
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Tabel 5-2 Ingreep-effectmatrix voor het landduinherstel 

Deelingrepen   theoretisch mogelijk effect op … 
Bodem   Water  Fauna en flora   Landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie 
Mens – ruimtelijke aspecten 
(inclusief hinder‐aspecten) 

Voorbereidingsfase 
Afbakening  van  de 
werkzone,  inrichting 
opslaglocaties,  tijdelijk 
plaatsing  machines  en 
aanbrengen 
signalisatie(borden)  

Verdichting  Wijziging 
grondwaterkwaliteit 

Ecotoop‐ en 
biotoopverlies, 
rustverstoring 

Wijziging 
landschapsbeeld  
Archeologie 

Wijziging landgebruik, 
tijdelijke toename 
geluidsniveau  

Tijdelijk ruimtebeslag   Wijziging 
bodemvochtregime, 
wijziging 
(micro)reliëf 

Wijziging 
grondwaterkwaliteit 

Ecotoop‐ en 
biotoopverlies, 
rustverstoring 

Wijziging 
landschapsbeeld  
Archeologie 

Wijziging landgebruik en 
grondverlies 

Uitvoeringsfase 
   
kappen van de bomen  Profielwijziging, 

wijziging 
bodemvochtregime, 
wijziging 
(micro)reliëf  

Wijziging 
grondwaterhuishouding 

Ecotoop‐ en 
biotoopverlies, 
rustverstoring, 
versnippering 

Wijziging cultuurhistorie, 
wijziging 
landschapsbeeld, 
wijziging 
landschapsstructuur 
Archeologie 
 

Wijziging landgebruik, 
tijdelijke toename 
geluidsniveau 
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Plaggen  Profielwijziging, 
Structuurwijziging 
wijziging 
bodemvochtregime, 
wijziging 
bodemkwaliteit 
wijziging 
(micro)reliëf  

Wijziging 
grondwaterhuishouding, 
wijziging 
grondwaterkwaliteit 

Ecotoop‐ en 
biotoopverlies, 
rustverstoring, 
bodemverstoring, 
versnippering 

Wijziging cultuurhistorie, 
wijziging 
landschapsbeeld, 
wijziging 
landschapsstructuur 
Archeologie 

Wijziging landgebruik, 
tijdelijke toename 
geluidsniveau 

ontstronken  Profielwijziging, 
wijziging 
bodemvochtregime, 
wijziging 
(micro)reliëf  
 

Wijziging 
grondwaterhuishouding 

Ecotoop‐ en 
biotoopverlies, 
rustverstoring, 
bodemverstoring, 
versnippering 

Wijziging cultuurhistorie, 
wijziging 
landschapsbeeld, 
wijziging 
landschapsstructuur 
Archeologie 

Wijziging landgebruik, 
tijdelijke toename 
geluidsniveau 

Aan‐  en  afvoer  van 
materialen  (bomen  en 
plagsel) 

Structuurwijziging, 
wijziging 
bodemkwaliteit 

   Rustverstoring   Wijziging 
landschapsbeeld 

Tijdelijke toename 
werfverkeer 

Beheer en exploitatiefase  

Aanwezigheid  herstelde 
landduinen en heide 

Structuurwijziging, 
profielwijziging, 
wijziging 
bodemvochtregime 

Wijziging 
grondwaterhuishouding, 
wijziging 
grondwaterkwaliteit 

Ecotoop‐ en 
biotoopverlies, 
rustverstoring 

Wijziging cultuurhistorie, 
wijziging 
landschapsbeeld, 
wijziging 
landschapsstructuur 
Archeologie 

Gewijzigde toegankelijkheid 

Beheer  landduinen  en 
heide 

Structuurwijziging, 
profielwijziging, 
wijziging 
bodemvochtregime 

   Rustverstoring      Tijdelijke toename 
geluidsniveau, gewijzigde 
toegankelijkheid 
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5.2 Beschrijving potentiële effecten 
In voorgaande Tabel 5-2 werden de theoretisch mogelijke effecten opgelijst die kunnen 
voorkomen bij de uitvoering van het herstel van de landduinen en heide. In dit hoofdstuk 
worden de verwachte effecten specifiek voor dit project besproken, waarbij vertrokken 
wordt van de geplande ingrepen zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken en de 
aanwezige kwetsbare zones in het projectgebied. Er wordt een inschatting gemaakt van 
de potentiële effecten, de locatie, de grootte en de duur van de effecten. 
In het kader van dit verzoek tot ontheffing wordt er waar nodig aangetoond dat de 
eventuele effecten van die aard zijn dat ze niet aanzienlijk zijn EN dat een verder 
onderzoek in het kader van een volledige milieueffectrapportage niet als zinvol 
beschouwd wordt. 

5.2.1 Effecten op bodem 
De discipline bodem is een zogenaamde technische discipline waarbij de mogelijke 
effecten kunnen dienen als input voor de effectbesprekingen in de discipline fauna en 
flora en mens – ruimtelijke aspecten. 
Effecten op bodem treden vooral op tijdens de aanlegfase. Tijdens de beheerfase worden 
geen noemenswaardige effecten meer verwacht, op uitzondering van de wijziging van 
het geomorfologisch patroon ten gevolge van eventuele windwerking.  
 

5.2.1.1 Voorbereidende fase en uitvoeringsfase 

5.2.1.1.1 Structuurkenmerken van de bodem (structuurwijziging, 
verdichtingseffecten en reliëfwijzing) 

Afbakening van de werkzone, inrichting opslaglocaties, tijdelijke plaatsing machines en 
aanbrengen signalisatie(borden) 
De afbakening van de werkzone is bij het uitvoeren van ontbossingen beperkt tot het 
tijdelijk afsluiten van de paden die langs/door de werkzones lopen en eventueel 
afbakenen van de zones waar de machines tijdelijk gestockeerd zullen worden. 
Daarnaast zullen i.k.v. dit project de uiterst kwetsbare relicten van de open landduin- en 
heidevegetatie door middel van paaltjes afgeslagen worden zodat deze van verstoring 
gevrijwaard blijven. De locaties voor opslag van hout en plagsel worden voorzien binnen 
de werkzone. De impact hiervan is dus nihil ten opzichte van de uiteindelijke werken en 
wordt dan ook aldaar beschreven.  
De structuurkenmerken van de bodem zullen met name gewijzigd worden op de locaties 
waar de machines tijdelijk geplaatst worden gezien hier dagelijks verkeersbewegingen 
zullen plaatsvinden.  
 
Tijdelijk ruimtebeslag 
Het tijdelijk ruimtebeslag is beperkt tot de zones waar de machines tijdelijk geplaatst 
worden en de zones die aangewend zullen worden voor de tijdelijke opslag van hout. 
Deze zones zullen zodanig gekozen worden dat ze zich binnen de werkzone bevinden. Na 
het gebruik als tijdelijke stockage worden ze dus eveneens ingericht als landduin en 
heide. De structuurkenmerken zullen dus weliswaar veranderen, maar dit is binnen de 
werkzone de doelstelling van het project. Door het plaatsen van de machines en/of het 
stockeren van plagsel en hout kan er verdichting van de bodem optreden.  
De aanwezige zandgronden vertonen echter een lage verdichtingsgevoeligheid, waardoor 
de effecten als beperkt beschouwd kunnen worden.  
 
Rooien van de bomen 
Tijdens het rooien van de bomen zullen zware bosbouwmachines het terrein betreden. De 
bewegingen van deze machines zullen leiden tot lokale bodemverstoring. De bodem is 
weinig verdichtingsgevoelig waardoor de impact beperkt zal zijn. De rijbewegingen zullen 
de bodemstructuur oppervlakkig wijzigen. Met name instulping (spoorvorming) kan voor 
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lokale bodemverstoring zorgen. Gezien er na het rooien van de bomen nog ontstronkt en 
geplagd zal worden, kunnen de wijzigingen ten gevolge van het rooien zelf als beperkt 
beschouwd worden. 
 
Plaggen 
Het uitvoeren van plagwerkzaamheden houdt in dat de strooiselrijke toplaag van de 
bodem verwijderd wordt. Dit zal gebeuren door middel van een rupskraan met lage 
bodemdruk en kantelbak. Het vrijgekomen materiaal wordt afgevoerd. Het gebruik van 
een kantelbak is belangrijk om alzo bij het plaggen het bestaande microreliëf te 
behouden. Zones waar er nog belangrijke heiderelicten en korstmospopulaties 
voorkomen worden zoveel mogelijk gespaard. Deze zone worden afgebakend met lint om 
zeker te zijn dat deze tijdens de werken behouden blijven. Ze zullen als bron dienen voor 
de toekomstige vegetatieontwikkeling in de geplagde delen. Het uitvoeren van de 
plagwerkzaamheden zorgt voor een wijziging van de bodemstructuur. Het bovenste 
laagje van de bodem (=strooisellaag) (ca. 5-10 cm) zal immers verwijderd worden. 
Hierdoor komt de kale, zandige bodem (profielloos zand) terug vrij te liggen. Door 
achteruit schrijdend te werken wordt er vermeden dat de reeds geplagde bodem 
verstoord wordt door spoorvorming en wordt de verstoring van de rupsen van de 
voertuigen uitgevaagd. Op deze wijze wordt eventuele instulping, veroorzaakt door het 
plaggen of andere voorafgaande werken teniet gedaan. In het bestek voor de uitvoering 
van dergelijke werken wordt ook steeds opgenomen dat het terrein terug hersteld dient 
te worden, waarbij eventueel ontstane rijsporen hersteld worden. Gezien het verkrijgen 
van een kale zandige bodem het doel is van dit project wordt het uitvoeren van de 
plagwerkzaamheden als positief beschouwd.  
 
Ontstronken 
Er wordt geopteerd om de bomenstronken na de plagwerken uit te trekken. Door deze 
manier van werken wordt er voorkomen dat strooisel in de stronkengaten terecht komt 
en zo het profielloos zand verrijkt wordt met organische resten. Zo wordt de meest 
gunstige uitgangssituatie gecreëerd voor de ontwikkeling van habitat 2330. De 
oneffenheden ontstaan door het ontstronken, worden gedicht met het omliggende zand. 
Doordat er gewerkt wordt op een landduin, bestaand uit proffielloos zand, zal de invloed 
beperkt zijn, daar de bodem hier geen profielontwikkeling heeft ondergaan. De 
machines voor het ontstronken zijn minder zwaar waardoor instulping beperkter zal zijn 
dan bij het rooien van de bomen. Gezien het verkrijgen van een kale zandige bodem het 
doel is van dit project wordt het uitvoeren van de plagwerkzaamheden als positief 
beschouwd.  
 
Aan- en afvoer van materialen (bomen en plagsel) 
Bij de uitvoering van het project dient zowel het hout als het plagsel afgevoerd te 
worden. Voor de exploitatie zullen er tijdelijke werfwegen aangelegd worden. Deze 
bevinden zich zo veel mogelijk ter hoogte van bestaande bospaden gelegen binnen de 
werkzone. Uit ervaringen met bosexploitaties in het gebied blijkt dat er weinig tot geen 
bodembeschadiging optreedt. Zoals reeds vermeld staat de aannemer, verantwoordelijk 
voor het herstellen van eventuele rijsporen. Er worden dan ook geen blijvende 
significant negatieve effecten verwacht. 

5.2.1.1.2 Wijziging bodemprofiel 
Geen enkele van de ingrepen zal tot een wijziging van het bodemprofiel leiden daar enkel 
gewerkt wordt in zones met een bodem zonder profielontwikkeling.  
 

5.2.1.1.3 Wijziging bodemkwaliteit 
Enkel het plaggen en het ontstronken heeft een rechtstreeks impact op de 
bodemkwaliteit. Hierbij wordt immers de organische toplaag van de bodem en de een 
gedeelte van het wortelgestel van de bomen uit de bodem verwijderd. Hierdoor wordt de 



 

51 
 

bodem terug nutriëntenarmer: de dennennaalden, die verzurend werken, en de stronken 
die het profielloos zand verrijken worden weggenomen.  
Het creëren van een dergelijke schrale bodem is essentieel om een duurzaam 
landduinherstel uit te voeren. De wijziging van de bodemkwaliteit kan vanuit dit 
standpunt dan ook als positief aanschouwd worden. 

5.2.1.1.4 Wijziging bodemvochtregime 
Onder wijziging van het bodemvochtregime kan men verdroging of vernatting verstaan. 
Bodemvocht is het water dat zich in de poriën in het onverzadigde gedeelte van de 
bodem bevindt. Belangrijk bij een wijziging in het bodemvochtregime is de wisselwerking 
met het grondwater (m.e.r. richtlijnenboek bodem, 2006). Het uitvoeren van de werken 
heeft een impact op het bodemvochtregime. Door het kappen van de bomen wordt er 
minder vocht aan de bodem onttrokken. Het verwijderen van de strooisellaag door het 
uitvoeren van de plagwerkzaamheden zorgt ervoor dat er slechts zeer weinig organisch 
materiaal in de bodem aanwezig is. Hierdoor is de bodem minder in staat om vocht vast 
te houden, waardoor de bovenste laag sneller zal uitdrogen. Uit de diepere bodem wordt 
dan weer minder vocht onttrokken door het ontbreken van vegetatie, na uitvoering van 
het project. Hierdoor neemt eveneens de kans op oppervlakkige afspoeling toe, waardoor 
er lokaal erosie kan optreden.  

5.2.1.2 Beheerfase 

5.2.1.2.1 Wijziging bodemstructuur (structuurwijziging, verdichtings-
effecten en reliëfwijzing) 

De samenstelling van de toplaag zal door het plaggen op vele plaatsen gewijzigd worden. 
Na de uitvoering van het project zal de kale, zandige bodem blootgesteld worden aan de 
elementen. Door windwerking en regen kunnen er lokaal wijzigingen optreden in de 
bodemstructuur. Hierdoor kan het (micro)reliëf lokaal variëren. Het verkrijgen van deze 
lokale dynamiek is één van de doelstellingen van het project. Er wordt gestreefd naar 
een dynamisch systeem dat zichzelf zoveel mogelijk in stand houdt. Vanuit dit standpunt 
is een constante lokale wijziging van de bodemstructuur dus wenselijk. Op windluwe 
plaatsen zal de bodem zich stabiliseren en zal er vegetatievorming optreden. Eerst door 
kolonisatie met korstmossen, later ook door de vestiging van grassen en 
(dwerg)struiken. Indien de natuurlijke dynamiek onvoldoende blijkt te zijn, zal er 
beheerd dienen te worden om vooral verbossing maar ook vergrassing tegen te gaan. 
Verbossing wordt tegengegaan door de opslag van bomen en struiken met bosmaaiers of 
manueel te verwijderen. Het effect op de bodem zal hierbij minimaal zijn. Waar mogelijk 
wordt op termijn gedacht aan begrazingsbeheer met schapen. Deze begrazing zal lokaal 
voor wijzigingen in de bodemstructuur zorgen en dit ten gevolge van vertrappeling en 
het grazen op zich. Ook hier geldt weer dat deze lokale  bodemverstoring wenselijk is en 
een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de natuur. Indien dit alles 
onvoldoende blijkt kan het zijn dat er op langere termijn her en der opnieuw geplagd zal 
moeten worden. De effecten hiervan zullen gelijkaardig zijn met degene veroorzaakt door 
het plaggen in het huidige project en worden positief beoordeeld.  

5.2.1.2.2 Sedimentatie en erosie 
Na het uitvoeren van het project zal er een natuurlijk proces van lokale erosie en 
sedimentatie ontstaan. Op bepaalde plaatsen waait de wind zand weg, op andere hoopt 
de zand zich juist op. Op steilere hellingen kan hevige regenval eveneens voor lokale 
erosie zorgen. Ook dit hoort bij de natuurlijke dynamiek en is dus wenselijk. Ook hier 
geldt dat het beheer een lokale impact kan hebben op het proces van sedimentatie en 
erosie. De eikenhakhoutstoven op de duinruggen zullen ervoor zorgen dat de duinen niet 
verder schrijden in de richting van de woonkernen, akker en weilanden in de omgeving. 
Veelvuldig gebruik van dezelfde routes door de schaapskudde kan leiden tot het eroderen 
van paden in het landschap.  
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Ook het grazen kan ervoor zorgen dat er lokaal terug open plekken ontstaan die 
onderhevig zijn aan wind en water, waardoor hier de natuurlijke processen terug voor 
enige dynamiek zorgen. Indien niets doen of een regulier begrazingsbeheer onvoldoende 
blijkt dient er opnieuw geplagd te worden. Het plaggen op zich, dat als een onnatuurlijke 
vorm van erosie beschouwd kan worden, zorgt terug voor een open bodem die bloot 
staat aan de elementen. Gezien deze natuurlijke dynamiek wenselijk is en zelfs één van 
de doelstellingen is, worden de effecten als positief beschouwd. 

5.2.1.2.3 Wijziging bodemvochtregime 
Na de werken zal er een permanente wijziging van het bodemvochtregime merkbaar zijn 
ter hoogte van het projectgebied. Het feit dat het bos en voornamelijk de organische 
toplaag van de bodem verdwenen zijn zal ervoor zorgen dat het bovenste deel van de 
bodem sneller uitdroogt. De bodem zal er sneller kunnen opwarmen en het droge mulle 
zand is sterker onderhevig aan natuurlijke windwerking. De infiltratiecapaciteit van de 
open bodem neemt toe al kan dit lokaal, ten gevolge van de aanwezige hellingsgraad 
variëren. Ook deze wijzigingen zijn positief en dragen bij aan het herstel van de lokale 
abiotiek van de landduin- en heidevegetaties. 

5.2.1.2.4 Wijziging bodemgebruik 
Het doel van het project is het herstel van de landduin- en de hieraan gebonden 
heidevegetaties. De uitvoering van het project zorgt voor de wijziging van het 
bodemgebruik als bosgrond naar deze open landduin- en heidevegetaties. Gezien de 
wijziging in bodemgebruik een doelstelling vormt van het project wordt deze wijziging als 
positief beschouwd. 

5.2.1.3 Conclusie discipline bodem 
Gezien de aard van het project zijn er logischerwijs gevolgen voor de bodem aanwezig. 
Deze effecten zijn echter vaak noodzakelijk om het natuurherstel mogelijk te maken. De 
aanwezige zandgronden zijn weinig gevoelig voor verdichting. Het betreden ervan met 
allerhande machines i.k.v. de uitvoering van de werken zorgt wel voor lokale instulping 
(spoorvorming) van de bodem. Bij de uitvoering van de werken zal er dan ook zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande bos- en exploitatiewegen die binnen de 
werkzone gesitueerd zijn. Hout en plagsel zullen zoveel mogelijk rechtstreeks afgevoerd 
worden. Het opleggen van een herstelverplichting aan de aannemer die instaat voor de 
uitvoering van de werken draagt eveneens bij aan de beperking van 
beschadigingsrisico’s. Er zal er geen profielverstoring optreden. Het verwijderen van de 
vegetatie en de organische toplaag van de bomen zal de kansen voor natuurlijke 
sedimentatie en erosieprocessen verhogen. Dit wordt als positief beschouwd gezien dit 
één van de kenmerken van een natuurlijk landduinengebied is. Daarnaast zorgt de 
uitvoering van het project er eveneens voor dat bijna alle nutriënten uit de bodem 
verwijderd worden door het afplaggen van de organische toplaag. Ook dit is noodzakelijk 
voor het verkrijgen van schrale korstmos- en/of heide vegetaties. Ook dit kan dus als 
positief beschouwd worden.  
Voor de discipline bodem wordt gesteld dat de effecten grotendeels positief 
zijn, dat er alleszins geen blijvend negatieve effecten te rapporteren zijn en dat 
een MER-onderzoek geen nieuwe of bijkomende gegevens zal opleveren voor de 
bespreking van de milieueffecten. 
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Tabel 5-3 Beoordeling van de mogelijke milieueffecten van de verschillende deelingrepen 
op de discipline bodem volgens effectgroepen 
DEELINGREEP  EFFECTEN OP BODEM 
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Voorbereidingsfase 
Afbakening  van  de  werkzone, 
inrichting  opslaglocaties,  tijdelijk 
plaatsing  machines  en  aanbrengen 
signalisatie(borden)  

T  
0/‐             

Tijdelijk ruimtebeslag   T  
0/‐       

T  
0/‐ 

T 
0/‐ 

Uitvoeringsfase 
Rooien van de bomen  T  

0/‐ 
T 
 0/‐ 

P/T  
0/‐ 

P  
0 

Plaggen  T   
‐ 

T   
‐ 

P/T  
0/‐ 

P  
0/‐ 

P  
0 

Ontstronken  T  
0/‐ 

T  
0/‐ 

P/T  
0/‐ 

P 
0/‐ 

P  
0 

Aan‐  en  afvoer  van  materialen 
(bomen en plagsel) 

T   
‐ 

T  
‐        T 0/‐ 

Beheer en exploitatiefase 
Aanwezigheid herstelde landduinen  P  

+ 
P  
0 

P  
+    

P 
+ 

Beheer  landduinen  (begrazing/ 
eventueel lokaal plaggen) 

T/P  
0/‐          

T 
+ 
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5.2.2 Effecten op water 
Gezien er binnen de te ontbossen zones geen oppervlaktewater aanwezig is, zullen de 
effecten zich beperken tot het grondwater. De wijziging in bodemvochtregime en de 
toename van de afvoercoëfficiënt werden hierboven reeds toegelicht. 
 

5.2.2.1 Voorbereidende fase 
De effecten van de voorbereidende fase zijn ten aanzien van de discipline water als niet 
relevant te beschouwen 

5.2.2.2 Uitvoeringsfase 

5.2.2.2.1 Effecten op de (grond)waterhuishouding 
Rooien van bomen 
Het rooien van de bomen zorgt voor een daling van de evapotranspiratie. Dennenbomen 
verdampen immers ca. 600 mm water per jaar (Mira-T 1998). Hierdoor zou in principe de 
gemiddelde waterstand moeten toenemen. Er wordt immers minder water aan de bodem 
onttrokken. Het verwijderen van de bomen zorgt er echter eveneens voor dat de het 
water sneller kan afspoelen op steilere zones waardoor de infiltratie lokaal beïnvloed 
wordt. Globaal zou er in beperkte mate een positieve impact kunnen zijn op de lokale 
grondwaterhuishouding 
 
Plaggen 
Door het uitvoeren van de plagwerkzaamheden wordt de bovenste laag van de bodem 
verwijderd. Deze laag is rijk aan organisch materiaal en lokaal is er eveneens een 
moslaag of lage kruidlaag aanwezig. Zowel het organisch materiaal als de mossen zijn in 
staat water te absorberen. Het verwijderen van deze laag zal er dan ook voor zorgen dat 
het water minder vastgehouden wordt ter hoogte van het projectgebied. Op de steilere 
stukken zal het water meer oppervlakkig afstromen. Daar waar het water niet 
oppervlakkig afstroomt zal het sneller infiltreren en dus het grondwater voeden. Dit alles 
vindt steeds plaats binnen het projectgebied zelf. Het is dus niet zo dat door de 
uitvoering van het project het water via oppervlakkig afstromen het gebied zal verlaten.  
De uitvoering van het project zal er dus toe leiden dat de bodem lokaal droger wordt, wat 
logisch is voor de typische landduin- en droge heidevegetaties. Het project zorgt er 
echter ook voor dat de infiltratiecapaciteit van het gebied verhoogt, waardoor het 
grondwater opnieuw sterker aangevuld zal worden. Dit zou in beperkte mate een 
positieve impact kunnen hebben op de lokale grondwaterhuishouding. 
 
Ontstronken 
Het uittrekken van stronken heeft slechts een beperkte impact op de waterhuishouding. 
De effecten zijn in principe gebonden aan het verwijderen van de bomen en zijn 
hierboven reeds beschreven. 
 

5.2.2.2.2 Effecten op de waterkwaliteit 
 
Effecten op kwaliteit grondwater 
De grondwaterkwetsbaarheidskaart van de provincie Limburg (De coster, D.& De Smedt, 
P.1986) (zie Figuur 4-3) geeft aan dat de freatisch watervoerende laag ter hoogte van 
het studiegebied zeer kwetsbaar is (kwetsbaarheidsgraad Ca1: watervoerende laag van 
zand met een deklaag <5m en/of zandig en een onverzadigde zone kleiner of gelijk aan 
10m). De voorziene werken kunnen echter niet resulteren in verontreiniging van het 
grondwater. 
 

Bedreiging kwaliteit oppervlaktewater 
De oppervlaktewaterkwaliteit wordt niet beïnvloed door de uitvoering van het project. 
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5.2.2.2.3 Structurele effecten 
Gezien er geen waterlopen in de te ontbossen zones aanwezig zijn, treden er geen 
structurele effecten op ten gevolge van de uitvoering van het project. 

5.2.2.3 Beheerfase 

5.2.2.3.1 Effecten op de waterkwantiteit 
Zoals reeds vermeld heeft het herstel van de landduin- en heidevegetaties een impact op 
de lokale grondwaterhuishouding. Door het verwijderen van de bomen en het plaggen 
van de bodem neemt de evapotranspiratie af, kan er op de steilere hellingen een 
toename van de oppervlakkige afstroom optreden, neemt de infiltratiecapaciteit van de 
bodem toe en zal de bodem lokaal sneller uitdrogen. Dit alles hoort inherent bij het 
herstel van het landduin- en heidesysteem en heeft mogelijk eveneens een positieve 
impact op de valleigebieden die gevoed worden door het projectgebied. Een lokale 
toename van de infiltratie op de landduin zou immers voor een (beperkte) toename in 
kweldruk kunnen zorgen in de vallei.  

5.2.2.3.2 Effecten op de structuurkwaliteit 
Gezien waterlopen ontbreken in de te ontbossen zones zullen er geen effecten optreden 
met betrekking tot de structuurkwaliteit van waterlopen en grachten in de omgeving. 

5.2.2.3.3 Effecten op de waterkwaliteit 
Het project an sich heeft geen impact op de waterkwaliteit. Er zal naar alle 
waarschijnlijkheid meer water infiltreren, maar het systeem waar het water doorheen 
stroomt na infiltratie blijft hetzelfde, waardoor er verwacht wordt dat eventuele effecten 
op de kwaliteit van het grondwater verwaarloosbaar is.  

5.2.2.4 Conclusie discipline water 
In de te ontbossen zones bevinden zich geen waterlopen. Er wordt dan ook zowel tijdens 
als na uitvoering van het project geen impact ten opzichte van de 
oppervlaktewaterhuishouding verwacht. 
Ten opzichte van de grondwaterhuishouding zullen er wel een aantal wijzigingen 
optreden die inherent zijn aan het landduinherstel. Zo zal de evapotranspiratie afnemen 
en de infiltratie toenemen. Het water wordt minder geadsorbeerd en ter hoogte van steile 
hellingen neemt de oppervlakkige afspoeling toe. De toename van infiltratie kan 
onrechtstreeks leiden tot een (beperkte) stijging van de kweldruk in het valleigebied. 
Al deze effecten dragen bij tot herstel van de lokale abiotiek en zijn dus wenselijk voor 
het natuurherstel.  
Voor de discipline water wordt gesteld dat er geen significante effecten te 
verwachten zijn en dat een MER-onderzoek geen nieuwe of bijkomende 
gegevens zal opleveren voor de bespreking van de milieueffecten. 
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Tabel 5-4 Beoordeling van de mogelijke milieueffecten van de verschillende deelingrepen 
op de discipline water volgens effectgroepen. 
DEELINGREEP  EFFECTEN OP DE WATERHUISHOUDING 
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Voorbereidingsfase 
Afbakening  van  de  werkzone,  inrichting 
opslaglocaties, tijdelijk plaatsing machines en 
aanbrengen signalisatie(borden)      T 0/‐          
Tijdelijk ruimtebeslag      T 0/‐          
Uitvoeringsfase 
Rooien van de bomen  P 0/‐  T 0/‐          
Plaggen  P 0/‐  T 0/‐          
ontstronken  P 0/‐  T 0/‐          
Aan‐  en  afvoer  van  materialen  (bomen  en 
plagsel)  T 0/‐  T 0/‐          
Beheer en exploitatiefase 
Aanwezigheid herstelde landduinen  P 0/+  P 0/+          
Beheer  landduinen  (begrazing/  eventueel 
lokaal plaggen)  T 0/‐  T 0/‐          

5.2.2.5 Watertoets 
Overstromingsgevoelige gebieden 
Het projectgebied wordt aangeduid als niet overstromingsgevoelig, wat logisch lijkt 
gezien het projectgebied uit landduinen en droge zandgronden bestaat. De uitvoering 
van het project zal niet leiden tot een verandering van de overstromingsgevoeligheid van 
het gebied. Er worden dan ook geen significant negatieve effecten verwacht. 
 
Infiltratiegevoelige gebieden 
Het projectgebied wordt aangeduid als infiltratiegevoelig. De uitvoering van het project 
behelst geen aanbreng van verhardingen. Het verwijderen van de bomen zorgt ervoor 
dat er minder water terug verdampt naar de atmosfeer, waardoor de hoeveelheid water 
dat kan infiltreren toeneemt. Lokaal, ter hoogte van de steile zones zal er meer 
oppervlakkige run off optreden. Het water zal echter allemaal binnen de landduinzone 
infiltreren. Globaal gezien zal de infiltratiecapaciteit van het gebied dus toenemen. Er 
worden dan ook neutrale tot licht positieve effecten verwacht ten gevolge van de 
uitvoering van het project. 
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Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 
Het projectgebied is aangeduid als matig gevoelig (type 1) is voor grondwaterstroming. 
De uitvoering van project behelst geen ingrepen die de grondwaterstroming zullen 
beïnvloeden. De ingrepen reiken immers nergens tot in watervoerende lagen. De 
verhoogde infiltratiecapaciteit zorgt wel voor een (beperkte) toename van de hoeveelheid 
grondwater. Er worden dan ook geen significante effecten verwacht. 
 
Erosiegevoelige gebieden 
Het projectgebied is erosiegevoelig. De meest erosiegevoelige zones situeren zich 
logischerwijs op plaatsen in het landduincomplex waar er op korte afstand relatief grote 
hoogteverschillen aanwezig zijn. De erosiegevoeligheid van het gebied zal toenemen ten 
gevolge van de ontbossingen. Met name winderosie zal toenemen, lokaal, ter hoogte van 
steile hellingen, zal ook watererosie kunnen optreden na hevige regenbuien. Deze 
verhoogde erosiegevoeligheid is echter inherent aan het herstel van de landduinen. 
Erosie en sedimentatie vormen immers een natuurlijke dynamiek die noodzakelijk is om 
dit habitattype in stand te houden. Ten opzichte van de doelstelling van het project kan 
de verhoogde erosiegevoeligheid dan ook als positief beschouwd worden. Door het 
voorzien van een 75 tot 150 m (bos)buffer rondom de landduinzone wordt er getracht de 
erosie en sedimentatie zoveel mogelijk binnen het projectgebied te houden. Het effect 
wordt in zijn geheel dan ook als neutraal beoordeeld. 
 
Recent overstroomde gebieden en risicozones voor overstromingen 
Het volledige projectgebied is niet gelegen overstroombaar gebied. Er worden dan ook 
geen significante effecten verwacht.  
 

5.2.3 Effecten op fauna en flora 

5.2.3.1 Effectenonderzoek aan de hand van de diverse effectgroepen 
De verschillende fasen van het onderzoek worden hier samen behandeld. Per effectgroep 
bespreken we, indien relevant, zowel de voorbereidings-, uitvoerings-, afwerkings- als 
beheerfase. 

5.2.3.1.1 Ecotoop- en biotoopverlies en –winst 
Voorbereidings- en uitvoeringsfase 

De effecten ten gevolge van het landduinherstel spelen zich in de eerste plaats af op 
langere termijn. Ze worden daarom uitgebreid besproken onder het deeltje beheerfase, 
al verdwijnt het bos in de eerste plaats tijdens de uitvoeringsfase. Gezien werfwegen en 
stockageplaatsen zoveel mogelijk voorzien worden binnen de werkzone worden er geen 
bijkomende effecten verwacht die niet onderstaand besproken worden. 
 

Beheerfase 

De ruimte-inname voor het landduinherstel kan als een permanent en irreversibel 
biotoopverlies aanzien worden. Aangezien na het rooien van de bomen en het plaggen, 
een totaal ander habitattype nagestreefd wordt. Het bos gaat ter hoogte van het te 
ontbossen gebied dan ook irreversibel verloren. 
De vegetatie die vernietigd wordt betreft vrij monotoon dennenbos. Ook de ondergroei 
zal gedeeltelijk verwijderd worden. Het verlies van het bos is op zich als negatief in te 
schatten. In de beheerfase wordt er echter ingezet op de ontwikkeling van nieuwe 
waardevollere biotopen. De doelstelling van het project behelst immers het herstel van 
de Europees beschermde landduinhabitats 2310 en 2330. 
We kunnen er van uit gaan dat over 3 à 5 jaar na aanleg natuurwaarden gecreëerd 
worden die minstens de huidige waarden benaderen en zelfs overstijgen. Op middellange 
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termijn zal de ecologische waarde van de nieuwe landduinhabitats aanzienlijk hoger zijn 
dan deze van de bestaande naaldbossen. 
Eeuwenlang was een deel van het Hechtelse landschap (heide en landduingebied ten 
westen van de dorpskern) uitgestrekt en werd het uitzicht hier bepaald door schrale 
vegetaties van heide en stuivende zanden. Stuivend zand was toen een belangrijk 
gegeven, waartegen de lokale bevolking zich moest beschermen door het opwerken van 
dijkjes en houtwallen. In de loop van de 20ste eeuw is het landduinencomplex waarvan 
het projectgebied deel uitmaakt, bebost met naaldbomen. Op het militair domein is een 
groot deel van de openheid bewaard gebleven. In het bosgebied ‘In den Brand’ is de dag 
van vandaag slechts iets meer dan 1 ha open landduin en psammofiele heide 
overgebleven. Deze herbergen echter zeer zeldzame natuur. Om deze natuur te 
vrijwaren voor de toekomst is het nodig om het stuifduinlandschap over net voldoende 
oppervlakte te herstellen zodat het landschap en de ervan afhankelijke soorten duurzaam 
in stand gehouden kunnen worden. 
Daarom zal er ca. 8,5 ha naaldbos omgezet worden naar stuifduin en zal op de 
overgangen tussen bos en heide geleidelijke bosranden gecreëerd worden (zie figuur 1-
3).  
Gezien het verhogen van de natuurwaarden door herstel van Europese habitattypes 
(landduinen = prioritair habitat) de doelstelling is van het project, zal het project netto 
biotoopwinst opleveren. Naar bos toe is er echter wel habitatverlies. Het gaat hier 
echter om vrij monotoon dennenbos met een beperkte ecologische waarde.  
 

5.2.3.1.2 Rustverstoring 
Voorbereidings- en uitvoeringsfase 

Voor sommige soortgroepen zijn nadelige effecten van geluidsbelasting bekend. Van 
broedvogels is bekend dat gebieden met een te hoge geluidsbelasting vermeden worden 
en dat het reproductiesucces in deze gebieden lager is dan in ongestoorde gebieden. De 
uitvoering van de werken zal tot een (zeer) intense, maar tijdelijke rustverstoring leiden. 
Voor de werkzaamheden zal immers zwaar materieel nodig zijn (rooien van bomen, 
stronken verwijderen, uitvoeren van plagwerkzaamheden). Het gaat vooral om auditieve 
en iets minder om visuele en destructieve verstoring. Dit heeft ongetwijfeld een 
verstorend effect op de aanwezige fauna. De aan bepaalde vegetatietypes gebonden 
soorten kunnen (tijdelijk) niet meer in het gebied terecht. Dit is een belangrijk negatief 
effect op flora, maar vooral op fauna. De verstoringsimpact is het grootst bij het 
uitvoeren van de ontbossingen  
De verstoring is echter beperkt tot de duur van de effectieve werken en is niet constant 
aanwezig. Bovendien wijkt de verstoring niet af van diegene die bij de reguliere 
bosbouwwerkzaamheden jaarlijks in het gebied zouden plaats vinden wanneer het bos 
niet naar heide omgevormd zou worden. De werken zullen uitgevoerd worden tijdens de 
winterperiode. In deze periode is het aantal soorten dat van het gebied gebruik maakt 
het laagst. Door de werken uit te voeren tijdens deze periode wordt eveneens verstoring 
van broedende dieren vermeden. De meest kwetsbare broedvogels in het gebied zijn 
allen trekvogels. Soorten zoals nachtzwaluw, boomleeuwerik en boompieper trekken 
allemaal weg tijdens het najaar, waardoor de impact ten opzichte van deze soorten 
vermeden wordt. Gezien de werken niet over het volledige bosgebied uitgevoerd zullen 
worden blijven er steeds voldoende uitwijkmogelijkheden over voor de tijdens de winter 
aanwezige diersoorten.  
Concluderend kan er gesteld worden dat er tijdelijke sterke auditieve verstoring zal zijn. 
Aangezien deze zeer beperkt is in de tijd en buiten het broedseizoen zal plaatsvinden, 
zullen de effecten beperkt zijn. 
 
Beheerfase 
De potentiële verstoring tijdens de beheerfase is verwaarloosbaar en indien nodig 
tijdelijk. Ofwel is er geen beheer noodzakelijk, ofwel worden er in de winterperiode 
opslag van bomen verwijderd ofwel komt er een begrazingsbeheer dat voor een beperkte 



 

59 
 

impact zorgt ofwel dient er na verloop van tijd terug lokaal geplagd te worden. Begrazing 
met schapen kan lokaal voor een aantal soorten, met name grondbroeders tot verstoring 
leiden. Voor het merendeel van de soorten werkt begrazing echter niet verstorend. De 
verstoring van eventuele zeldzame grondbroeders kan beperkt worden door het sturen 
van de kudde (door afrastering of door herder) en door het mijden van de broedlocaties 
tijdens de broedperiode.  
Het verwijderen van opslag van bomen en struiken zal, indien nodig,  gebeuren in de 
winterperiode, is zeer lokaal en beperkt in de tijd waarvoor er geen significante 
verstoring verwacht wordt.  
Indien er bijkomend geplagd dient te worden zal dit naar alle waarschijnlijkheid zeer 
lokaal dienen te gebeuren, waardoor de impact hiervan beperkt zal zijn. Indien de 
plagwerkzaamheden goed uitgevoerd worden zal het sowieso relatief lang duren alvorens 
er terug geplagd zal moeten worden. De verstoring van eventuele nieuwe 
plagwerkzaamheden is dan ook zeer lokaal en beperkt in de tijd, waardoor er geen 
significante verstoring verwacht wordt. Ook hierbij geldt wel dat uitvoering van dergelijke 
werkzaamheden buiten de broedperiode dient plaats te vinden. 
 
 

5.2.3.1.3 Bodemverstoring 
Voorbereidings- en uitvoeringsfase 
Gezien de aard van de werken zal er hoe dan ook verstoring van de bodem optreden bij 
het uitvoeren van de werken. Bij het uitvoeren van de werken zullen zware machines 
zoals harvesters, rupskranen en vrachtwagens nodig zijn die voor bodemverstoring en –
verdichting kunnen zorgen. Waardevolle relictvegetaties zullen dan ook zoveel mogelijk 
uitgerasterd worden alvorens uitvoering van de werken om betreding zoveel mogelijk te 
vermijden. In de zones waar er geplagd zal worden, wordt het strooisel toch tot op de 
minerale bodem verwijderd waardoor er nog weinig effecten ven de betreding zichtbaar 
zullen blijven. Het plaggen en het verwijderen van de stronken is een noodzakelijke 
maatregel om de kolonisatie door typische landduinsoorten (voornamelijk korstmossen 
en grassen) en heide en het stuiven van het zand mogelijk te maken waardoor de 
ecologische waarde van het gebied zal toenemen. Globaal worden de effecten van deze 
maatregelen dan ook eerder positief ingeschat. 

 
beheerfase 
Ook tijdens de beheerfase kan er nog enige bodemverstoring optreden. Ook bij niets 
doen kan er door natuurlijke dynamiek bodemverstoring optreden. Deze is echter positief 
en zorgt er mee voor dat de landduinen open blijven. Lokaal zullen er zones zijn die 
eroderen, terwijl er op andere plaatsen sedimentatie op zal treden. Deze natuurlijke 
dynamiek hoort bij het landduinhabitattype en heeft dan ook geen negatieve impact op 
de fauna en flora. Indien er voor begrazing gekozen wordt zal ook dit voor lokale 
bodemverstoring zorgen. De schapen zorgen immers voor vertrappeling van de bodem 
en ook het afgrazen zelf kan lokaal voor beperkte verstoring zorgen. Ook hier geldt weer 
dat deze verstoring in de eerste plaats noodzakelijk is voor het open houden van de 
vegetatie. Lokaal kunnen er echter wel negatieve effecten optreden (zoals vertrappeling 
van zeldzame vegetatie), maar deze wegen niet op tegen de noodzaak aan begrazing 
voor het open houden van het volledige systeem. Indien dit toch het geval zou zijn 
kunnen stukken met zeldzame soorten nog altijd uitgerasterd worden om betreding te 
vermijden. Indien er niet voor begrazing gekozen wordt, zal het verwijderen van de 
spontane opslag minimaal voor bodemverstoring zorgen: opslag van dennen wordt 
gebosmaaid, opslag van loofbomen wordt uitgetrokken wat voor een beperkte verstoring 
zorgt. Indien er terug geplagd dient te worden treden er gelijkaardige effecten op aan 
deze tijdens de uitvoeringsfase, zij het op beperktere schaal. Ook hier dient vermeld te 
worden dat het feit dat er terug geplagd zal worden, bepaald wordt door eventuele 
vergrassing/verbossing van de landduinen en heide en dat de bodemverstoring, 
veroorzaakt door het plaggen, dus tot doel heeft om de landduinvegetatie terug te 
herstellen. De bodemverstoring wordt dan ook hier als positief beschouwd.  
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5.2.3.1.4 Versnippering en barrière-effecten 
Voorbereidings- en uitvoeringsfase 
Tijdens de uitvoering van het project zullen de werken met zware machines ervoor 
zorgen dat bepaalde soorten het projectgebied zullen mijden, waardoor er lokaal een 
tijdelijke barrièrewerking ontstaat. Deze is echter tijdelijk van aard (beperkt tot de duur 
van de werken) en treedt enkel op tijdens de dag. Het is niet zo dat het volledige gebied 
ontoegankelijk wordt gedurende de volledige duur van het project. Er zal immers steeds 
slechts op een beperkte zone in het bosgebied gewerkt worden. Een zeer groot deel van 
het bosgebied blijft dan ook gevrijwaard van deze tijdelijke barrièrevorming ten gevolge 
van visuele en auditieve verstoring. Permanente barrièrewerking en ontsnippering ten 
gevolge van de uitvoering van het project worden onderstaand besproken. 
 
Beheerfase 
De uitvoering van het project zal voor bepaalde soorten versnippering met zich  
meebrengen, terwijl het voor andere soorten juist ontsnipperend zal werken. Door de 
uitvoering van de ontbossing zal met name voor de (minder mobiele) bosbewonende 
soorten versnippering optreden. De sterkste versnippering vindt plaats daar waar een 
stuk bos volledig afgesloten geraakt van de rest van het bos. Dit is echter nergens het 
geval. Ter hoogte van de te ontbossen zones blijft er steeds een verbinding tussen de 
bestaande bossen bestaan. Hierdoor blijft migratie voor minder mobiele bosbewonende 
soorten mogelijk. Voor meer mobiele soorten zoals vogels en zoogdieren vormen de 
ontboste stroken in de regel geen probleem.  
Het landduinherstel zorgt voor ontsnippering van deze habitats in het gebied. De 
opengemaakte landduin sluiten zoveel mogelijk aan op de bestaande open delen 
landduin. Voor een aantal landduinsoorten is het vergroten en aaneensluiten van de open 
terreinen cruciaal om zich te kunnen verspreiden in het gebied. Landduinhabitats 2310 
en 2330 herbergen immers een groot aantal weinig mobiele soorten zoals loopkevers en 
spinnen, waarvoor onderbrekingen met een dichte bodemvegetatie vaak een 
onoverkomelijke barrière vormen. Voor andere soorten, zoals bv de Europees 
beschermde Gladde slang, is het ontsnipperen van de landduin- en heidehabitats van 
groot belang om zo over voldoende grote arealen te beschikken voor de duurzame 
instandhouding van de soort in het gebied. Gezien landduinhabitats de doelstelling 
vormen van het project en deze een grotere natuurwaarde kennen dan het monotone 
dennenbos kan er geoordeeld worden dat de uitvoering van het project een neutrale tot 
licht positieve impact heeft ten opzichte van de discipline versnippering. 

5.2.3.1.5 Vermesting en eutrofiëring 
Voorbereidings- en uitvoeringsfase 
Een toename van de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem of in het oppervlaktewater 
de welke een ontregeling van de ecologische processen tot gevolg hebben, is niet aan de 
orde. Door het afplaggen van de bodem en het verwijderen van de stronken wordt er 
zelfs een verschraling veroorzaakt. De toplaag, die veel organisch materiaal bevat wordt 
hierbij immers verwijderd, waardoor de kale arme zandgrond terug aan de oppervlakte 
komt te liggen. Vanuit de discipline fauna en flora wordt dit als positief beschouwd, 
aangezien deze uitgangssituatie goed is voor de ontwikkeling van de doelhabitats, met 
name de open landduinvegetaties.  
 
Beheerfase 
Afhankelijk van de gekozen beheervorm zullen er andere effecten optreden. Wanneer er 
gekozen wordt voor een nulbeheer zijn er uiteraard geen effecten te verwachten. 
Wanneer er geopteerd wordt voor begrazing treedt er lokaal wel vermesting op ten 
gevolge van de uitwerpselen van de schapen. Indien er niet bijgevoederd wordt blijft de 
nutriëntencyclus relatief gesloten aangezien de uitwerpselen enkel organisch materiaal 
bevatten dat ter plaatse door het grazen verwijderd werd. Er is hierbij wel vaak een 
aanrijking vast te stellen ter hoogte van de kraal en ter hoogte van de veel gebruikte 
paden. Hier doen de dieren procentueel immers meer hun behoefte dan op andere 
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plaatsen in het gebied. Bij het verwijderen van boom- en struikopslag uit het gebied, 
worden er bijkomend nutriënten afgevoerd. Indien er tijdens de beheerfase nog 
bijkomend lokaal geplagd wordt, worden er op bepaalde plaatsen weer nutriënten 
afgevoerd analoog aan de uitvoeringsfase van het project.  

5.2.3.2 Passende beoordeling 
Het MER-richtlijnenboek ‘Fauna en Flora’ schrijft dat de Passende Beoordeling integraal 
deel uitmaakt van het effectenhoofdstuk van het MER. Het is hierbij gebruikelijk de 
Passende beoordeling-paragrafen stapsgewijs te doorlopen in het MER.  

5.2.3.2.1 Algemeen 
De Europese Habitat- en vogelrichtlijn verplichten de EU-lidstaten voor de in bijlage bij 
deze richtlijnen vermelde, bijzonder te beschermen soorten en habitats speciale 
beschermingsmaatregelen te treffen. Het projectgebied ligt voor een gedeelte in het 
habitatrichtlijngebied BE2200029: Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, 
Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden en in het vogelrichtlijngebied 
BE2218311: Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek (zie figuur 1.1). Volgens 
Bijlage III van art. 6 van Natura 2000, volgens het natuurdecreet en volgens MER-
richtlijnenboek dienen een aantal stappen te worden doorlopen bij de afweging van de 
geplande werkzaamheden aan de Natura 2000-bepalingen. Deze stappen worden 
toegelicht in dit MER-hoofdstuk. Voor een uitgebreidere kwantificering van de effecten 
verwijzen we naar de eerder vermelde algemene en specifieke effecten op de discipline 
Fauna en Flora van het MER. 
Het is echter duidelijk dat het project gevolgen kan hebben voor het gebied. Maar zijn er 
ook significante effecten op de in het kader van de Europese richtlijnen aangemelde 
habitats en soorten? (zie verder) 

5.2.3.2.2 Beoordelings- en toetsingscriteria 
Ontwikkeling criteriaset 
In de Passende Beoordeling dienen de effecten op aangemelde/aangewezen soorten en 
habitats te worden onderzocht. Van bijzonder belang is hierbij te onderzoeken in 
hoeverre de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten of habitats 
wordt aangetast. Hierbij wordt het begrip ‘significantie’ gehanteerd als te toetsen kader 
en daarnaast ook of de natuurlijke kenmerken van het gebied behouden blijven (zie de 
EU brochure 'Beheer van Natura 2000-gebieden, criterium 4 voor habitats en de in dit 
rapport gehanteerde criteria’.  
 
Wat is significant? 
Het beoordelingskader van zowel de Vogel- als de Habitatrichtlijn is gebaseerd op het 
voorzorgsprincipe: 'nee, tenzij...'. In de Vogel- en Habitatrichtlijn spelen de begrippen 
'significant effect op de instandhoudingsdoelstelling' en 'aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van het gebied' een hoofdrol. Daarom dienen we de term ‘significant’ nader 
te verduidelijken. Een significant effect kan in zijn algemeenheid als volgt worden 
omschreven: 

• veranderingen in abiotische situatie en de ruimtelijke structuur, die de natuurlijke 
dynamiek te boven gaan en het leefmilieu van planten- en/of diersoorten zodanig 
beïnvloeden dat er letterlijk unieke situaties verloren dreigen te gaan of 
ecologische processen blijvend worden verstoord, of het voortbestaan van 
populaties van nationaal zeldzame soorten of voor dat systeem kenmerkende 
soorten op termijn niet meer op hetzelfde niveau verzekerd is, dan wel de 
betekenis van een gebied voor soorten aanmerkelijk afneemt (naar EU 2000). 
 

Uitwerking criteriaset 
DE CENTRALE VRAAG IS: Is er betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken 
van de SBZ? 
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Hierbij wordt nagegaan of er een aantasting plaatsgrijpt die meetbare en aantoonbare 
gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van het SBZ, in de mate er meetbare en 
aantoonbare gevolgen zijn voor de staat van instandhouding van de soort(en) of de 
habitat(s) waarvoor de betreffende SBZ is aangewezen of voor de staat van 
instandhouding van de soort(en) vermeld in bijlage III van het Decreet Natuurbehoud (= 
soorten van de Bijlage IV van de Habitatrichtlijn) die in de betreffende SBZ voorkomen. 
De ‘natuurlijke kenmerken van een SBZ’ is het geheel van biotische en abiotische 
elementen, samen met hun ruimtelijke en ecologische kenmerken en processen, die 
nodig zijn voor de instandhouding van: 

a) de natuurlijke habitats en de habitats van de soorten waarvoor de betreffende 
SBZ is aangewezen (zijn per gebied opgelijst in de wetenschappelijke rapporten 
van de aanwijzing van de SBZ-V en de SBZ-H) 

b) de soorten vermeld in bijlage III 
c) de coherentie van het Natura 2000-netwerk 

De begrippen ‘instandhouding’, ‘staat van instandhouding van een soort’ en ‘staat van 
instandhouding van een habitat’ zijn gedefinieerd in art. 2 van het Decreet 
Natuurbehoud. 
 
Instandhouding: het geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel van habitats en 
populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. De staat van 
instandhouding van een habitat wordt als gunstig beschouwd wanneer: 

• het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen dat 
gebied stabiel zijn of toenemen; 

• de nodige specifieke structuur en functies voor behoud op lange termijn bestaan en in de afzienbare 
toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan; 

• de staat van instandhouding van de voor die habitat gunstige typische soorten gunstig is. 
De staat van instandhouding van een soort wordt als gunstig beschouwd wanneer: 

• uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog altijd een levensvatbare 
component is van de habitat waarin de soort voorkomt en dat vermoedelijk op lange termijn zal 
blijven; 

•  het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te 
zullen worden; 

• er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die 
soort op lange termijn in stand te houden; 
 

Staat van instandhouding van een habitat: de som van de invloeden die op de betrokken habitat en de daar 
voorkomende typische soorten inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de 
natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of die van invloed kunnen zijn op het 
voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische soorten in het Vlaamse Gewest; 
 
Staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die op de betrokken soort 
inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de verspreiding en de grootte van de 
populaties van die soort in het Vlaamse Gewest; 
 
 
Het betekenisvolle karakter van een aantasting moet worden vastgesteld in het licht van 
de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied zelf, en in het licht van de bijdrage die 
het gebied levert aan de ecologische samenhang van het Natura 2000-netwerk. Het is 
daarom niet mogelijk om per habitat of soort een overal geldende kwantificering te doen 
van die significantie. Het belang van een vermindering van de oppervlakte die door de 
habitats of de leefgebieden van soorten in kwestie in de SBZ ingenomen wordt, wordt 
(voor ieder SBZ afzonderlijk) geëvalueerd in het licht van de totale oppervlakte van deze 
SBZ en van de integriteit van het gebied. 
Teneinde te bepalen of een aantasting betekenisvol is in het licht van de doelstellingen 
van de richtlijn, wordt gebruik gemaakt van volgende factoren: 

• de omvang van het natuurlijk verspreidingsgebied van het habitat (hierbij wordt 
ook gekeken naar de voor dat habitat typische soorten - zie habitatfiches) 

• de omvang van het natuurlijk verspreidingsgebied van die soort (de voor die soort 
geschikte habitats - zie soortenfiches) 

• de populatieomvang van de betrokken soort(en) 
• het bestaan van een voldoende groot habitat om de populaties van die soort op 

lange termijn in stand te houden en 
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• het belang van het netwerk hierin. 
 

5.2.3.2.3 Specificatie van de betrokken SBZ  
De Speciale Beschermingszones met gebiedscode BE2200029: Vallei- en brongebied 
van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden en 
BE2218311: Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek overlappen 
grotendeels en hebben samen een oppervlakte van 9.664 ha. . Binnen de SBZ dienen: 

· instandhoudings- en preventieve maatregelen genomen te worden voor:  

- álle soorten -en de leefgebieden- van bijlage II van het decreet Natuurbehoud 
(Art. 36, §1-2)  

- álle soorten -en de leefgebieden- van bijlage III van het decreet Natuurbehoud 
(Art. 36ter, §1-2) 

- álle habitats van bijlage I van het decreet Natuurbehoud (Art. 36ter, § 1-2) 
(ook al is het geen vogelrichtlijngebied) 

- álle habitats van geregeld voorkomende trekvogels (ook al staan ze niet in 
bijlage IV en hebben we niet te maken met een vogelrichtlijngebied) 

· en wordt de passende beoordeling opgemaakt binnen de SBZ-H voor: 

- de soorten van bijlage II van het decreet Natuurbehoud waarvoor deze SBZ-H 
werd aangeduid (Art. 36ter §3) 

- álle voorkomende soorten –en de leefgebieden- van bijlage III van het decreet 
Natuurbehoud (Art. 36ter §3) 

Het projectgebied bevindt zich voor een groot gedeelte binnen de contouren van de SBZ-
H en volledig binnen het SBZ-V. Dit ontheffingsdossier biedt een inzicht in de context en 
wijze waarop de ontbossing van 8,5 ha naaldbos met omvorming naar habitats 2310 en 
2330 kan ingrijpen op de duurzame instandhouding van habitats en soorten aangeduid 
binnen voormeld SBZ-H. Principieel streeft het ISN-project waarbinnen deze ontbossing 
valt de optimalisering na van standplaatsfactoren voor betrokken Natura 2000-waarden. 
De specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor de SBZ’s en de prioritaire inspanningen 
werden op 23 maart 2014 door de Vlaamse regering goedgekeurd. 

5.2.3.2.4 Technische fiche van de Europees te beschermen habitats en 
soorten voor de SBZ-H BE2200019 en SBZ-V BE2218311: 

De habitats en soorten waarvoor natuurdoelen opgemaakt zijn voor de SBZ’s en voldoen 
minimum aan één van onderstaande voorwaarden:  

• De habitat of soort werd aangemeld bij de voordracht van het gebied als Speciale 
Beschermingszone  

• De habitat of soort komt voor in het gebied, ongeacht of het werd aangemeld  

• De habitat of soort werd door de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen aan 
het gebied gekoppeld  

In uitzonderlijke gevallen kan voor een habitat of soort die aan minimum één van deze 
voorwaarden voldoet toch beslist worden geen instandhoudingsdoelstellingen op te 
maken. Deze wordt niet in de technische fiche opgenomen. In voorkomend geval wordt 
dit in het rapport gemotiveerd. 
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Tabel 5-5 habitattypes (bijlage I) 

Habitattypes 
Bijlage I 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot 
de Littorelletalia uniflora en/of de Isoëto-Nanojuncetea 

3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren 

3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het 
Ranunculion fluitans en het Callitricho-Batrachion 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge Europese heide 

5130 Juniperus communis-formanties in heidevelden of op kalkgrond 

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

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

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

7110 Actief hoogveen  

7140 Overgangs- en trilveen 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

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

9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten  

91E0 * Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 
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Tabel 5-6 Soorten (bijlage 2, 3 en 4) 

Soorten Bijlage 
II 

Lampetra planeri – Beekprik 
Leucorrhinia pectoralis - Gevlekte witsnuitlibel 
Luronium natans – Drijvende waterweegbree 
Triturus cristatus - Kamsalamander 

Soorten Bijlage 
III 

Drijvende waterweegbree - Luronium natans  
Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis  
Beekprik - Lampetra planeri  
Rosse vleermuis - Nyctalus noctula 
Ruige dwergvleermuis / Gewone dwergvleermuis / Kleine dwergvleermuis - Pipistrellus 
species 
Laatvlieger – Eptesicus serotinus 
Rugstreeppad – Bufo calamita 
Knoflookpad – Pelobates fuscus 
Heikikker - Rana arvalis 
Poelkikker - Rana lessonae  
Kamsalamander – Triturus cristatus 
Gladde slang – Coronella austriaca 

Soorten Bijlage 
IV 

Wespendief - Pernis apivorus 
Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus 
Roerdomp - Botaurus stellaris 
Grauwe kiekendief - Circus pygargus 
Kwartelkoning - Crex crex 
Grauwe klauwier - Lanius collurio 
Ijsvogel - Alcedo atthis 
Duinpieper - Anthus campestris 
Blauwe kiekendief - Circus cyaneus 
Zwarte specht - Dryocopus martius 
Boomleeuwerik - Lullula arborea 
Blauwborst - Luscinia svecica 
Korhoen - Tetrao tetrix 
Porseleinhoen - Porzana porzana 
Middelste bonte specht – Dendrocopos medius 

 

.  
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5.2.3.2.5 SBZ-soorten in het projectgebied  
Gladde slang 

De gladde slang vertoont in onze streken een voorkeur voor droge, zonbeschenen 
terreinen. Waar droge heiden, droge graslanden, open plekken in loofbossen, op grazige 
hellingen en langs bosranden (o.a. habitattypen 2310, 2330, 4030, 6230 en 9190), maar 
ook in nattere biotopen, zoals de omgeving van vennen of in beekvalleien (o.a. 
habitattypen 4010, 6410) zijn er potenties voor deze soort.  

Momenteel komt de gladde slang niet voor in het projectgebied. Er is wel een populatie 
aanwezig in het Kamp Van Beverlo. Omvorming van naaldbos naar landduinvegetaties 
met goed ontwikkelde bosranden maken deel uit van het leefgebied van gladde slang. Er 
zijn dus wel potenties voor deze soort in het projectgebied. 

Boomleeuwerik 

De boomleeuwerik is een typische soort van de droge zandstreken met uitgestrekte 
heideterreinen met losse boompjes en boomgroepen. Door bosaanplant de voorbije eeuw 
is het typische biotoop van deze soort in onze streken sterk in oppervlakte verminderd. 
Met 500 tot 800 broedparen is de boomleeuwerik momenteel een vrij schaarse tot vrij 
talrijke broedvogel in Vlaanderen en staat als kwetsbaar genoteerd op de Vlaamse Rode 
Lijst. Deze soort broedt in het bosgebied ‘In den Brand’ waarvan het projectgebied deel 
uitmaakt. De potenties voor deze soort zijn hoog in dit gebied, zeker wanneer er 
bijkomende heide- en landduinvegetaties gecreëerd kunnen worden. 

Nachtzwaluw 

De nachtzwaluw is een merkwaardige vogel van halfopen, open droge terreinen en van 
overgangssituaties in het landschap. Hij heeft een zeer goede schutkleur, waardoor je 
hem vaak over het hoofd ziet. Zoals je al kon vermoeden uit zijn naam, is deze vogel 
vooral actief in de avondschemering. De nachtzwaluw broedt op de grond. Het nest is 
vaak niet meer dan een kuiltje. Bij gevaar houden de jongen zich doodstil, volledig 
vertrouwend op hun schutkleur. Ondertussen proberen de ouders de aandacht van de 
indringer af te leiden door te doen alsof hun vleugels verlamd zijn. Zo lokken ze de 
aanvaller weg van het nest. Een oude naam voor de nachtzwaluw is ‘geitenmelker’, 
omdat men de vogel ervan verdacht 's nachts bij schapen en geiten melk te stelen. De 
vogel had deze reputatie te danken aan het feit dat hij ’s avonds en ’s nachts vaak te 
vinden was in de buurt van schapen- en geitenstallen om jacht te maken op de talrijke 
insecten die er rond vlogen. 

In het bosgebied ‘In den brand’ zijn er gevallen van broedende nachtzwaluw gekend. 

Er zijn belangrijke potenties voor de soort aanwezig in het gebied, zeker wanneer de 
bestaande landduinvegetaties uitgebreid kunnen worden. 

Zwarte specht 

Deze soort komt tot broeden in het bosgebied ‘In den brand’ in een Amerikaanse 
eikenbestand grenzend aan het projectgebied. De soort profiteert van het ouder en 
structuurrijker worden van bestaande bossen in de SBZ. Zwarte specht kan duurzaam 
profiteren van omvorming van bestaande (naald)bossen naar habitat 9190. Voor zwarte 
specht worden geen specifieke doelen gesteld. 

Korte Conclusie 

Uit de lijst van SBZ soorten die in het projectgebied voorkomen blijkt duidelijk dat de 
meeste van deze soorten afhankelijk zijn van heide- en stuifduinhabitats. De uitvoering 
het ISN-project, dat mee moet zorgen voor de realisatie van de natuurdoelen, zal 8,5 ha 
landduinvegetaties herstellen in dit gebied. Dit zal vele van de aangemelde soorten ten 
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goed komen omdat het zorgt voor een verbetering van het beschikbare habitat en 
hiermee bijdraagt aan de realisatie van gezonde populaties. 

5.2.3.2.6 Voorkomende SBZ-habitats in het projectgebied 
Ten aanzien van een beschrijving van de voorkomende habitats wordt gebruik gemaakt 
van het IHD-rapport, de Biologische Waarderingskaart, het bestaande bosbeheerplan en 
de expertise van de lokale boswachter.  

2310 - Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

Dit habitattype komt voor in kleine delen van het bosgebied In den Brand grenzend aan 
het projectgebied. De habitatstructuur en de soortensamenstelling van dit habitat scoren 
voldoende op vlak van sleutelsoorten, bijna alle stadia van heide is er aanwezig en de 
moslaag kent een voldoende bedekking van mossen en korstmossen. Maar de 
oppervlakte van de vlekken is veel te klein voor het voorkomen van habitat typische 
fauna. Er kan dus besloten worden dat het habitat zich in een gedeeltelijk aangetaste 
actuele staat van instandhouding bevindt. Het projectgebied is momenteel in een 
gedegradeerde staat van instandhouding door de aanwezige de naaldbomen met een 
strooisellaag van 5 à 10 cm dikte.  

De potenties voor dit habitat in het projectgebied is groot daar de oppervlakte, waar zich 
habitat 2310 kan ontwikkelen, op de ontboste en geplagde landduinen zich sterk kan 
uitbreiden.  

2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen 

Dit habitattype komt verspreid voor ter hoogte de open landduin in het bosgebied ‘In den 
Brand’. De habitat vertoont een naakte bodem, buntgrasvegetaties en open 
korstmosbegroeiingen. De mate van vergrassing is zeer beperkt. De habitatstructuur is 
hier in een voldoende staat van instandhouding. Maar voor echt te stuiven is de 
oppervlakte te klein. De habitat, aangrenzend aan het projectgebied, bevindt zich dus in 
een gedeeltelijk aangetaste actuele staat van instandhouding. Daarentegen binnen het 
projectgebied waar de ontbossing wordt uitgevoerd, komt slecht een klein % open zand 
voor nl. op de paden en op de open plekken die er in de voorbije jaren zijn gecreëerd. De 
sleutelsoorten voor dit habitattype zijn niet lokaal frequent aanwezig. Het projectgebied 
is in een gedegradeerde staat van instandhouding. Maar hier zijn door de voorgestelde 
ingrepen goede potenties voor uitbreiding van dit habitattype. 

9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten 

Dit habitat is momenteel terug te vinden op de duinruggen in het projectgebied. Het gaat 
hier in principe over een ‘oudbos’locatie maar dan van een lijnvormige element nl. een 
houtkant met vaak hakhoutstoven van meer dan 100 ja oud. De aanwezigheid van 
eikvaren is hier ook een indicatie van. Daar de oppervlakte van deze duinfixerende 
houtkanten te klein zijn, bevinden deze zich in een gedegradeerde staat van 
instandhouding. De aanwezige eikenhakhoutstoven zullen na het ontbossen terug 
voldoende licht ontvangen waardoor deze terug in hakhoutbeheer gezet kunnen worden. 
De verticale en horizontale structuur zal hierdoor verbeteren waardoor, los van het 
oppervlaktecriterium, deze elementen naar een voldoende tot goede staat van 
instandhouding kunnen evolueren.  

Afstemming van recreatie op de ecologische waarden. 

Anticiperend op de te realiseren herstelmaatregelen dient samen met betrokken actoren 
nagedacht te worden over een optimale zonering van recreatief medegebruik. Dit is in 
het bijzonder relevant omdat er verstoringsgevoelige soorten worden beoogd zoals 
nachtzwaluw en boomleeuwerik, beide grondbroeders en gevoelig aan recreatie. 
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Samenvattende conclusie prioritaire inspanningen voor het projectgebied 

Zoals bovenstaand blijkt, zijn er voor het projectgebied verscheidene inspanningen zijn 
opgenomen in het IHD-rapport. Gezien de ontbossing in het kader van het ISN-project 
tot doel heeft om mee de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren, is het logisch dat 
de doelen van dit project afgestemd zijn op deze opgenomen in het IHD-rapport. De 
geplande ontbossingen kaderen binnen de prioritaire inspanning 4 “Kwaliteitsvolle 
habitats als leefgebied van soorten” en binnen PI 6 “Uitbreiding en kwaliteitsverbetering 
van landduin- en heidevegetaties.” door 8,5 ha habitat 2310/2330 te herstellen en zo 
ook het leefgebied voor gladde slang, nachtzwaluw en boomleeuwerik uit te breiden en te 
verbeteren.  

 

Effectenbespreking 

De algemene effectenbespreking ten opzichte van fauna en flora is bovenstaand terug te 
vinden. In deze passende beoordeling wordt specifiek ingegaan op de potentiële effecten 
van de uitvoering van het landduin- en heide herstel ten opzichte van de habitats en 
soorten voor het gebied. De effectenbespreking houdt hierbij rekening met de 
vooropgestelde instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied.  

.5.2.3.2.6.1 Effecten op de aanwezige soorten 
De uitvoering van de ontbossing kan een impact veroorzaken op de aangewezen soorten. 
Deze kan zowel tijdelijk als permanent zijn. In onderstaande bespreking worden voor de 
overzichtelijkheid de effecten besproken per soortengroep.  

Enkel de soorten die effectief aanwezig zijn in het gebied en soorten waarvoor het gebied 
goede potenties vertoond worden onderstaand behandeld. 

zoogdieren  
Wat zoogdieren betreft, zijn er geen gegevens van zoogdieren bekend. Er is geen 
specifiek onderzoek naar zoogdieren uitgevoerd in het gebied. Ervan uitgaand dat 
vleermuizen (Europees beschermde soorten) gebruik maken van het bosgebied, dan kan 
er gesteld worden dat het uitvoeren van het landduinherstel geen significant negatieve 
impact heeft op vleermuissoorten. De monotone dennenbossen bevatten bijna geen 
bomen die geschikt zijn als kolonieboom. De negatieve effecten van het verwijderen van 
de grove dennenbomen worden dan ook als uiterst beperkt beschouwd. 

De open landduinhabitats die gecreëerd zullen worden bij de uitvoering van het project 
zijn op zich weinig interessant voor de meeste vleermuissoorten. De monotone 
dennenbossen die zullen verdwijnen ten gevolgen van de uitvoering van het project 
hebben echter eveneens weinig waarde voor vleermuizen. De randzones tussen bos en 
landduin, die door de uitvoering van het project uitgebreid zullen worden, zullen voor een 
aantal soorten zoals gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis, mogelijk 
wel een interessant foerageergebied vormen. Globaal gezien worden de effecten dan ook 
als neutraal beoordeeld. 

Verstoring tijdens de werken is voor deze soortengroep weinig waarschijnlijk. De werken 
worden uitgevoerd buiten de broedperiode voor vogels. Het is in deze periode dat de 
vleermuizen ook het meest actief zijn. Tijdens de winterperiode houden ze immers een 
winterslaap. Daarnaast wordt er enkel tijdens de dagperiode gewerkt, terwijl vleermuizen 
gebonden zijn aan de nacht/schemerperiodes om te foerageren. Er wordt dan ook geen 
signifante verstoring verwacht. 

 

Vogels 
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Het volledige projectgebied is aangemeld als vogelrichtlijngebied. De bijlage IV-soorten 
die voorkomen in het gebied zijn boomleeuwerik, nachtzwaluw en zwarte specht. De 
laatstgenoemde soort is gebonden aan oude structuurrijke bossen. Deze zijn niet 
aanwezig ter hoogte van de zoekzone voor landduinherstel, de soort komt in het 
boscomplex ‘In den Brand’ voor in een Amerikaanse eikenbestand dat grenst aan het 
projectgebied. De dennenbossen vormen echter wel foerageergebied voor deze soort. De 
oppervlakte aan bos binnen het boscomplex blijft echter voldoende ruim voor deze soort, 
waardoor ook hier de effecten als beperkt beschouwd kunnen worden. 

Zowel de nachtzwaluw als de boomleeuwerik zijn typische soorten voor het open 
landschap van landduinen en heidelandschappen. De nachtzwaluw is een 
grondbroedende vogel die zijn nest voornamelijk op de grens tussen open plekken en bos 
maakt. Momenteel broedt de soort in het boscomplex ‘In den Brand’. Het projectgebied is 
ook van belang voor de boomleeuwerik. Deze soort is ook een grondbroeder en houdt 
van spaarzame begroeiing, en een grillige afwisseling van struiken, bomen en 
structuurrijke randzones, vooral in combinatie met reliëf in de ondergrond. Het 
landduinherstel zal naar alle waarschijnlijkheid bijdragen tot een toename van het 
leefgebied voor deze soorten. Ze zijn immers gebonden aan open vlakten afgewisseld 
met bos. Door de uitvoering van het project zal het aandeel overgangszones tussen bos 
en open landduin verder toenemen waardoor het potentieel aantal broedlocaties 
verhoogt. Ten aanzien van deze soort wordt de uitvoering van voorliggend project dan 
ook al positief beschouwd. 

Wat verstoring tijdens de werken betreft, kan er gesteld worden dat de nachtzwaluw en 
de boomleeuwerik trekvogels zijn die enkel in het broedseizoen in het gebied aanwezig 
zijn. Gezien de werken uitgevoerd worden buiten tijdens de wintermaanden en dus het 
broedseizoen, zullen er voor deze soorten dan ook geen verstorende effecten optreden.  

Zwarte specht is de enige soort die tijdens de uitvoering van het project mogelijks ter 
hoogte van de zoekzone voor ontbossing te verwachten is. Deze schuwe vogel zal de 
werkzones waarschijnlijk sterk vermijden. Binnen het boscomplex ‘In den Brand’ en de 
aangrenzende bossen op het Militair Domein ‘Kamp van Beverlo’ is er echter nog 
voldoende oppervlakte bos aanwezig, waardoor er voor deze soort voldoende 
uitwijkmogelijkheden zijn om tijdelijk elders te foerageren. 

.5.2.3.2.6.2 Effecten op de aanwezige habitats 
In onderstaande bespreking wordt de focus gelegd op de impact die het project, de 
uitvoering van het landduinherstel mogelijks zou kunnen veroorzaken ten opzichte van 
de aldaar aanwezige habitats. Habitats die wel voorkomen in de omgeving van het 
projectgebied maar die geen impact zullen ondervinden ten gevolge van de uitvoering 
van dit project worden dan ook buiten beschouwing gelaten. 

2310 - Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen 

De te ontbossen zones in het projectgebied kunnen beschouwd worden als spontaan 
verboste versies van dit habitat. Beide habitattypes komen in mozaïek voor  

Het terug open maken van het landschap en het ondiep plaggen kan er lokaal voor 
zorgen dat de zaadbank terug aan het maaiveld komt te liggen en dat de typische 
soorten zoals struikheide terug kunnen kiemen. Er wordt verwacht dat dit habitattype 
terug zal opduiken en dat bestaande relictpopulaties zich zullen uitbreiden.  

De uitvoering van het project heeft dan ook een zeer positieve impact op dit habitattype.  

 

9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten 
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Oude eiken-berkenbossen van voedselarme zandgronden komen momenteel enkel voor 
op de duintoppen. Deze smalle strook oude eiken-berkenbos zal beter tot ontwikkeling 
kunnen komen na het uitvoeren van de ontbossingen. Ze zullen zich dan op de rand van 
het landduin bevinden. De oude hakhoutstoven kunnen opnieuw gefaseerd in 
hakhoutbeheer gezet worden. Hierdoor zal horizontale en verticale structuur van deze 
houtkanten terug verbeteren. De impact op de bestaande 9190 wordt dan ook als 
positief beschouwd. De bossen in het gebied worden momenteel echter sterk 
gedomineerd door Grove- en Corsicaans den. Ter hoogte van de te ontbossen zone is er 
vrij weinig verjonging van doelsoorten van dit bostype aanwezig. Dit is waarschijnlijk 
mede te wijten aan de arme zandgronden en aan de langdurige dominantie van de 
Amerikaanse vogelkers in de kruid- en struiklaag. Deze soort is in de voorbije winters 
bestreden. Er wordt dan ook geoordeeld dat de uitvoering van het project geen impact 
heeft op de huidige staat van dit habitattype binnen het S BZ gebied. De impact op de 
potenties voor de ontwikkeling van dit habitattype binnen het projectgebied is vrij 
beperkt omdat slechts een in verhouding kleine oppervlakte ontbost wordt t.o.v. de 
totale aanwezige oppervlakte naaldbos.  

.5.2.3.2.6.3 Langetermijneffecten van de geplande werkzaamheden op de aanwezige en 
potentiële habitats en soorten 

Het uitvoeren van de inrichtingswerken zal sowieso rechtstreekse schade aanrichten. De 
huidige vegetatie verdwijnt en de voorkomende flora en fauna worden verstoord. Na 
afronding van het project zal de doelvegetatie zich echter vrij eenvoudig kunnen 
ontwikkelen. Het project heeft tot doel de oppervlakte aan habitattypes 2310 en 2330 uit 
te breiden en de kwaliteit ervan te verbeteren. Hierdoor zal eveneens de kwaliteit van 
het aanwezige habitat 9190 en het gebied voor een aantal soorten zoals gladde slang, 
nachtzwaluw, boomleeuwerik, … verbeteren. 

Op langere termijn wordt dan ook verwacht dat er zich hier een meer duurzame 
landduinvegetaties en psammofiele heide kan ontwikkelen en dat de populaties van 
soorten nachtzwaluw en boomleeuwerik en mogelijk gladde slang zullen toenemen in het 
projectgebied. De uitvoering ervan draagt hierdoor eveneens bij tot de realisatie van de 
natuurdoelen voor de habitattype 2310 en 2330 en voor de vogelsoorten nachtzwaluw en 
boomleeuwerik binnen SBZ-H en SBZ-V.  

Er wordt immers een uitbreiding tot 8,5 ha in het projectgebied gepland, die in de eerste 
plaats gerealiseerd dient te worden door de omvorming van aangeplant naaldhout. De 
uitbreiding die onderwerp vormt van dit project draagt bij om tot een goede staat van 
instandhouding te komen voor de landduinhabitats in het SBZ-H gebied. 

5.2.3.3 Verscherpte natuurtoets 
Gezien het projectgebied zich tevens in VEN-gebied ‘De Stuifzandduincomplexen Hechtel‘ 
bevindt, dient er tevens nagegaan te worden of de uitvoering van het project de 
integriteit van het VEN niet aantast. De uitvoering van de ontbossing heeft logischerwijs 
een impact op het VEN-gebied. Er gaat op die plaats immers een bepaald habitattype 
(dennenbos) binnen het VEN verloren.  

Het verlies van dit habitattype is in principe enkel vermijdbaar door het project niet uit te 
voeren of uit te voeren op een andere locatie. Het niet uitvoeren van de ontbossing leidt 
er hier echter toe dat de habitattypes 2310/2330 niet verder uitgebreid kunnen worden, 
wat dan weer als negatief voor de integriteit van deze habitattypes binnen het VEN 
beschouwd kan worden. Het uitvoeren van het project op een andere locatie is geen 
optie aangezien de lokale abiotische omstandigheden cruciaal zijn voor het succesvol 
uitvoeren van landduinherstel. Ten opzichte van de bestaande toestand is de schade dus 
onvermijdbaar en onherstelbaar. Na uitvoering zal de natuurkwaliteit van het 
projectgebied echter vergroten, door het herstel en de uitbreiding van de Europees 
beschermde landduinhabitats. 
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De uitvoering van de ontbossing heeft dus een zekere impact op het VEN, maar het 
eindresultaat is positief. De tijdelijke negatieve effecten (zoals bv. verstoring) zijn 
onvermijdbaar bij de uitvoering van de ontbossing. Het nemen van een aantal 
milderende maatregelen zoals de uitvoering van de werken buiten de broedperiode te 
laten plaatsvinden, werfopvolging te voorzien waarbij ook de lokale boswachter 
betrokken om beschadiging van eventuele relicten te vermijden, … moeten er voor 
zorgen dat de tijdelijke effecten tot een minimum beperkt blijven.  

Algemeen wordt er beoordeeld dat de uitvoering van de werken zal leiden tot 
een verbetering van de natuurkwaliteit in het gebied en dus zal bijdragen tot 
een versterking van de integriteit van het VEN.  

Er wordt geoordeeld dat de opmaak van een uitgebreidere verscherpte 
natuurtoets geen bijkomende informatie zal genereren en dat de hier genomen 
conclusie ook bij een uitgebreidere bespreking stand zal houden.  

5.2.3.4 Conclusie discipline Fauna en Flora 
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat op de korte en middellange termijn geen 
significante negatieve effecten van de inrichtingswerken op de oppervlakten en kwaliteit 
van de aangemelde habitattypen en soorten is te verwachten. Voor zo goed als alle 
soorten en voor alle habitats worden geen grote blijvende negatieve effecten van de 
geplande werkzaamheden verwacht.  
Voor de soorten waarvoor mogelijks (tijdelijke) effecten optreden is geoordeeld dat er 
vanwege de uitwijkmogelijkheden die deze soorten hebben geen negatieve impact is te 
verwachten. 
De voorgenomen activiteit heeft een positieve invloed op de staat van instandhouding 
van diverse relevante habitattypes en soorten. Verwacht wordt dat de leefbaarheid en de 
staat van instandhouding voor heel wat habitats en soorten op relatief korte termijn 
(enkele jaren) na realisatie van het project, aanzienlijk zullen verbeteren.  
Ook aan de integriteit van het VEN wordt er niet geraakt. Door het uitvoeren van de 
werken wordt de connectiviteit binnen het gebied zelfs nog versterkt. 
 
Voor de discipline Fauna en Flora wordt gesteld dat de positieve effecten die 
door het project bereikt zullen worden de tijdelijke effecten tijdens aanlegsfase 
en de beperkt negatieve effecten ruimschoots overtreffen. Een MER-onderzoek 
zal geen nieuwe of bijkomende gegevens opleveren voor de bespreking van de 
milieueffecten. 
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Tabel 5-7 Beoordeling van de mogelijke milieueffecten van de verschillende deelingrepen op 
de discipline fauna en flora volgens effectgroepen. 
DEELINGREEP  EFFECTEN OP FAUNA EN FLORA 
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Voorbereidingsfase 
Afbakening  van  de  werkzone,  inrichting 
opslaglocaties, tijdelijk plaatsing machines en 
aanbrengen signalisatie(borden)   T 0/‐  T 0/‐  T 0/‐  T 0/‐       
Tijdelijk ruimtebeslag   T 0/‐  T 0/‐  T 0/‐  T 0/‐       
Uitvoeringsfase 
Rooien van de bomen  P 0/‐  T 0/‐  T 0/‐  T 0/‐       
Ontstronken  P 0/‐  T 0/‐  T‐  T 0/‐  P++    
Plaggen  P 0/‐  T 0/‐  T‐  T 0/‐  P++    
Aan‐  en  afvoer  van  materialen  (bomen  en 
plagsel)  T 0/‐  T 0/‐  T 0/‐  T‐       
Beheer en exploitatiefase 
Aanwezigheid herstelde landduinen  P +++  P +  P ++  P ++  P ++    
Beheer  landduinen  (begrazing/  eventueel 
lokaal plaggen)  T 0/‐  T 0/‐  T 0/‐  T 0/‐  P ‐/0/+    
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5.2.4 Effecten op landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

5.2.4.1 Archeologie 
Het uitgangspunt binnen het projectgebied is om een deel van het landduincomplex terug 
open te maken. Het open gemaakte zand zal geleidelijk aan gefixeerd worden door 
buntgrasvegetaties en psammofiele heide. Als er voldoende grote open oppervlaktes 
open zand gecreëerd worden, kan de windwerking hier spelen bij voldoende grote 
windsnelheden. Het gevolg is dan het stuiven van het zand waardoor mogelijke 
archeologische artefacten aan de oppervlakte komen te liggen.  
De belangrijkste factor, die de windsnelheid vertraagd, is de begroeiing. De hoogte van 
de begroeiing is daarbij een belangrijke factor. De afstand tot waar begroeiing invloed 
heeft op windsnelheid, is tot 30 keer de hoogte van de voorkomende begroeiing. Zo heeft 
een boom met een hoogte van 10 meter wel tot 300 meter verder een vertraging van de 
windsnelheid (Riksen & Jungerius, 2010) (zie fig. 5-1). Zo moet de afstand tussen bomen 
met een hoogte van tien meter meer dan 600 meter zijn om een zone te creëren waar 
die bomen geen invloed hebben op de windsnelheid (Faveere, 2011) .Lagere 
windsnelheden betekent een veel kleinere kans op verstuiving. De projectzone die open 
gemaakt wordt, ligt omgeven door bos. De zone is ongeveer 900 m lang (in westelijke 
richting georiënteerd) en heeft een breedte die varieert tussen 30 m (meest westelijke 
zone) en 125 m (centrale zone). De hoofdwindrichting in onze streken komt uit 
zuidwestelijke richting. Daar de projectzone oost-westelijk georiënteerd is (niet in 
zuidwestelijke richting), de breedte van de open zone eerder beperkt is en de invloed van 
het omliggende bos zo groot is, zal het verstuivend vermogen binnen de projectzone zeer 
beperkt zijn.  
 

 
Fig 5-1: effect van de hoogte van begroeiing op de windsnelheid (Riksen & Jungerius, 
2010) 
 
Als na verloop van tijd het open gemaakt zand gefixeerd wordt, zullen deze vegetaties 
een veel minder grote impact hebben op de bodem en op het mogelijke aanwezige 
archeologische bodemarchief dan de wortels van dennen. Vanuit het standpunt van het 
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bewaren en het beheren van het archeologische bodemarchief zou men kunnen stellen 
dat het positief is dat bosland omgevormd wordt tot een meer gefixeerd landduin-
landschap. 
 
In het gebied waar het herstel van de stuifduinen gepland is, zijn er geen gekende 
archeologische vindplaatsen aanwezig (zie fig. 5-2). Enkel ten oosten van het 
projectgebied zijn twee archeologische vondsten bekend binnen de Centrale 
Archeologische inventaris (CAI). Het betreft hier telkens lossen vondsten aangetroffen 
door een metaaldetector-amateur.  
 

 
Fig. 5-1 Spreiding van de archeologische vondsten op en rondom het Kamp Beverlo te 
Leopoldsburg geprojecteerd op het DHM-Vlaanderen (uit Verdurmen, I & Tys, D., 2007) 
 
 
Uit de studie van kaartmateriaal en van toponiemen blijkt dat het gebied eeuwenlang een 
landduinlandschap geweest. Vanaf het begin van de twintigste eeuw traden er 
veranderingen op. Geleidelijk aan werd de landduin bebost met dennen. Een groot deel 
van dat duinenlandschap werd omgezet in dennenbos.  
Om deze dennenbossen te herschapen in dit duinlandschap met habitat 2310 en 2330 
zijn er ingrepen nodig en het kost natuurlijk ook tijd voordat op het open zand zich de 
beoogde vegetaties gaan ontwikkelen. De ingrepen moeten met de nodige omzichtigheid 
gebeuren, waarbij steeds een afweging moet worden gemaakt tussen de effectiviteit (en 
kostprijs) van de omvorming en de impact op de bodem en het (eventueel) erin 
aanwezige archeologische erfgoed. 
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De impact van de werken op de bodem moet zo miniem mogelijk zijn om schade te 
beperken. Daarom worden volgende voorzorgsmaatregelen genomen: 

• Er wordt niet gewerkt in de zones met gekende archeologische sites 
• De voertuigen waarmee wordt gewerkt dragen daarom rupsbanden die voor een 

lage bodemdruk zorgen en er wordt niet gewerkt bij natte weersomstandigheden.  
• Het plaggen is bedoeld om enkel de vegetatie, het strooisel en de ruwe humus 

(max. 5cm tot 10cm) te verwijderen tot op het profielloos zand waaruit de bodem 
bestaat. Bij het plaggen wordt steeds achteruit schrijdend/rijdend gewerkt. Zo 
wordt vermeden dat op de reeds geplagde bodem met voertuigen wordt gereden 
en bovendien wordt de spoorvorming van de rupsbanden op het terrein uitgewist. 
Het plaggen gebeurt machinaal met een hydraulische kraan met tandeloze 
(kantel)bak, op liefst zo breed mogelijke rupsbanden. Het plaggen kan op die 
manier omzichtig en reliëfvolgend gebeuren door de juiste stand van de 
(kantel)bak. Het afgeplagde materiaal wordt van het terrein verwijderd. 

• De werken worden voorzien op de stuifduin (middeleeuwse stuifduin). Hier heeft 
nog geen bodemvorming plaatsgevonden. Zolang dat dit pakket profielloos zand 
voldoende dik is, heeft het verwijderen van de stronken weinig invloed op 
mogelijke dieper gelegen gevormde bodems met zijn archeologische artefacten.  

 
De archeologienota, die opgemaakt gaat worden voor het projectgebied gaat grotere 
duidelijkheid scheppen over de invloed van de werken op de archeologie.  
 

5.2.4.2 Landschap 
Het projectgebied situeert zich gedeeltelijk in het traditioneel landschap ‘Limburgs heide 
en bosgebied’. Het landschap wordt er gekenmerkt door zijn vlakke tot golvende 
topografie versneden door valleien, uitgestrekte compartimenten van heide, bos, 
bewoning en industrie. Er bevinden zich grote open ruimten in de heidegebieden met een 
begrenzing door de topografie (duinen, valleien) of door de vegetatie(bossen) en kleine 
tot middelmatige ruimten in de beboste gebieden, de valleien en bebouwde zones. 
Bovendien bevindt het projectgebied zich in de relictzone ‘’Kamp van Beverlo (R70020). 
De geplande werken die tot doel hebben de bestaande stuifduingebieden uit te breiden, 
passen dus volledig in het beeld van de streek. 

5.2.4.2.1 Effecten op cultuurhistorie 
Het landgebruik van het projectgebied wordt beschreven onder § 4.4.5. Hieruit blijkt dat 
het gebied sinds de intensivering van de menselijke invloed op het landschap bijna 
steeds een open landduin/heideterrein geweest is. Het is pas sinds het begin van de 20ste 
eeuw dat het gebied bebost werd met naaldhout voor de mijnbouw. Door het wegvallen 
van de mijnbouw is de vraag naar naaldhout sterk gedaald. De meeste bossen hebben 
momenteel dan ook geen uitgesproken productiefunctie meer. De laatste open stukken 
zijn zeer fragmentair en klein in oppervlakte t.o.v. de omliggende naaldbossen. De 
uitvoering van het project heeft dan ook een positief effect op de cultuurhistorie. De het 
landschap worden immers gedeeltelijk terug hersteld in het landduinlandschap van 
weleer. Zonder hierbij natuurlijk afbreuk te doen aan het cultuurhistorische aspect van 
de bebossing met naaldbomen, die nog in ruime mate in het projectgebied aanwezig 
zullen blijven. Ook de hakhoutstoven, op de duinruggen ter fixatie van de duinen hebben 
een grote cultuurhistorische waarde. Door de duinen hier terug open te maken en de 
houtkanten terug te herstellen, gaan deze hun oorspronkelijke functie terug krijgen. 
Er zijn ideeën om een begrazingsbeheer met schapen in te voeren om de het open 
karakter van de vegetatie op een duurzame manier te bewaren. 

5.2.4.2.2 Effecten op landschapsbeeld en –beleving 
De uitvoering van de geplande ingrepen zorgen voor een versterking van het 
landschapsbeeld, wat als positief beschouwd wordt.  
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Het herstel van het open landschapsbeeld draagt eveneens bij tot een verhoging van de 
landschapsbeleving. De open landduinen hebben immers een zeer hoge belevingswaarde 
voor de recreanten in het gebied. De beperkte relicten (o.a. de kleine open zandvlakte) 
die er momenteel nog aanwezig zijn vormen dé aantrekkingskracht van het gebied. De 
uitbreiding landduinlandschap zal dan ook voor een versterking van de belevingswaarde 
zorgen, wat als positief beschouwd wordt.  

5.2.4.2.3 Effecten op landschapsstructuur 
De uitvoering van het project zorgt voor een grondige wijziging van de 
landschapsstructuur. De huidige bebossing/verbossing is momenteel immers 
structuurbepalend in de omgeving. Door de uitvoering van de deze ontbossing wordt de 
historische open landduinenlandschap gedeeltelijk terug hersteld, wat als positief 
beschouwd kan worden.   

5.2.4.3 Bouwkundig erfgoed 
Er treden geen effecten op t.a.v. bouwkundig erfgoed. 

5.2.4.4 Conclusie discipline landschap 
De geplande werken kunnen een negatief effect op het aanwezige bodemarchief hebben. 
Door echter niet in de zones van gekende sites te werken en de nodige 
voorzorgsmaatregelen te treffen wordt dit effect beperkt. De archeologienota opgemaakt 
door een erkend archeologisch bedrijf zal hier verder uitspraken over doen.  
Vanuit landschaps-ecologisch standpunt zorgen de geplande ingrepen voor een grote 
meerwaarde voor het gebied. Door het herstel van landduinlandschap wordt er een 
ecologisch en landschappelijk waardevollere toestand gecreëerd. Het historisch 
landschapsbeeld zal door de ingrepen gedeeltelijk hersteld worden. De verdere evolutie 
van het landschap is afhankelijk van het toekomstige beheer van de het gebied. Door de 
optie om te kiezen voor schapenbegrazing open te houden, kan het beheer overeen 
komen met een beheer dat er gedurende vele eeuwen heeft plaatsgevonden. De keuze 
voor een dergelijk beheer is niet meer dan logisch gezien het meest geschikt is om het 
open landduinlandschap op een duurzame manier te behouden. 
Deze uitvoering van het project zorgt dus voor het gedeeltelijk herstel van het historische 
landschapsbeeld en de landschappelijke structuur. Daarnaast draagt het tevens bij tot de 
verhoging van de landschapsbeleving.  
Voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie kan 
geconcludeerd worden dat de effecten als positief respectievelijk neutraal en 
negatief beoordeeld worden en dat een MER-onderzoek geen bijkomende 
informatie m.b.t. de effectenanalyse zal opleveren. De archeologienota zal wel 
verdere inzichten verschaffen in de invloed op de archeologie.  
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Tabel 5-8 Beoordeling van de mogelijke milieueffecten van de verschillende deelingrepen op de 
discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie volgens effectgroepen. 
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Voorbereidingsfase 
Afbakening  van  de  werkzone, 
inrichting  opslaglocaties,  tijdelijk 
plaatsing  machines  en  aanbrengen 
signalisatie(borden)    T ‐   T 0  T 0/‐  T 0/‐ 
Tijdelijk ruimtebeslag    T ‐   T 0  T 0/‐  T 0/‐ 
Uitvoeringsfase 
Rooien van de bomen  T ‐  P +  P+  P + 
Plaggen  P ‐  P 0/+  p 0/+  p 0/+ 
Ontstronken  P ‐  P 0/+  p 0/+  P 0/+ 
Aan‐  en  afvoer  van  materialen 
(bomen en plagsel)  T 0  T 0/‐    
Beheer en exploitatiefase 
Aanwezigheid herstelde landduinen 

P +  P ++  P ++  P ++ 
Beheer  landduinen  (begrazing/ 
eventueel lokaal plaggen)  T ‐  P 0/+  P 0/+  P 0/+ 

 
 

5.2.5 Effecten op mens 
De effecten op de mens situeren zich in de eerste plaats in de uitvoeringsfase van de 
werken. Tijdens de beheerfase zijn de eventuele effecten sterk beperkt.  

5.2.5.1 Hinder voor omwonenden, bedrijven en recreatie tijdens de 
uitvoeringsfase 

Bij de uitvoering van de werken moet rekening gehouden worden met volgende 
mogelijke effecten van tijdelijke aard, die zich beperken tot de uitvoeringsfase: 

5.2.5.1.1 Verkeershinder 
Het merendeel van het bijkomend verkeer zal veroorzaakt worden door het afvoeren van 
het hout en het plagsel. Het volume aan hout dat uit het projectgebied zal verwijderd 
worden is moeilijk in te schatten. Het af te voeren plagsel wordt ingeschat op ongeveer 
85 000 m³. 
De uitvoeringsperiode van de totale werken wordt op ca. 2-5 maand geschat. 
Voor het plagsel is het mogelijk om dit de dag zelf af te voeren. Hierdoor dienen er geen 
grondstocks aangelegd te worden. 
Ook bij het ontbossen zelf wordt er zoveel mogelijk hout rechtstreeks afgevoerd. Het 
aantal verkeersbewegingen is afhankelijk van de locatie waarheen het materiaal 
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getransporteerd moet worden. Er wordt ingeschat dat er een bijkomende verkeersdrukte 
is van ca. 5-10 vrachtwagenbewegingen per uur. De gebruikte transportroutes zijn 
afhankelijk van de locatie in het gebied waar er gewerkt wordt en de bestemmingslocatie 
van het hout/plagsel. Er zal hierbij naar alle waarschijnlijkheid o.a. gebruik gemaakt 
worden van Kamertstraat, Sint-Lambertusstraat, Kamperbaan, Lommelsebaan, 
Peerderbaan en Noord-Zuidverbinding. Gezien het beperkt aantal 
vrachtwagenbewegingen per uur wordt er geen noemenswaardige verkeershinder 
verwacht. Daarnaast zijn de werken slechts van beperkte duur plaats in het gebied. De 
effecten inzake verkeershinder worden voor de uitvoering van het project dan ook als 
beperkt negatief beschouwd. 

5.2.5.1.2 Geluidshinder 
Geluidshinder kan veroorzaakt worden door de rooi- en plagwerkzaamheden, aan- en 
afvoer van hout en plagsel. Het projectgebied zelf ligt in het bosgebied ‘In den Brand’. 
Ten noorden van het projectgebied ligt een woonkern bestaande uit de Kamertstraat, 
Konijnenstraat, Hazenstraat en de Snepstraat, ten oosten liggen een woonkern 
bestaande uit de Sint-Lambertusstraat, Wittersweg en de Hoogstraat. Tussen deze 
woonkernen en het projectgebied ligt nog een bosstrook die varieert van 65 tot 205 m. 
De auditieve verstoring is beperkt tot de duur van het project en is niet constant 
aanwezig. De werken zijn gelijkaardig aan diegene die onder normale omstandigheden in 
de bosbouw gebruikt zouden worden wanneer het bos niet omgevormd zou worden. 
Concluderend kan gesteld worden dat de geluidshinder voor de omliggende omgeving 
eerder beperkt zal zijn.  
 

5.2.5.1.3 Hinder voor zachte recreatie (ruiteren, wandelen, …) 
Het gebied is momenteel relatief goed toegankelijk voor de recreant. Er lopen 4 
uitgestippelde wandelroutes en een ruiterpad doorheen het projectgebied en er is een 
mountainbikepad net buiten de projectzone aanwezig. De bestaande open zandvlakte, 
ook wel de grootste zandbak van Vlaanderen genoemd, sluit aan op de projectzone.  
Tijdens de werken zal er tijdelijke hinder optreden voor de recreanten. Bij de uitvoering 
van de werken zullen immers verschillende delen van het terrein ontoegankelijk zijn. Om 
de veiligheid van de recreanten te garanderen zullen zones waarin ontbost wordt 
afgesloten worden voor de recreanten. Er zullen voor de ruiterroute en de gele, groene 
en rode wandelroute omleidingen voorzien worden. De blauwe route loopt voor een groot 
gedeelte door het projectgebied. Deze route wordt tijdelijk afgesloten tijdens de werken. 
Er zullen dus nog steeds voldoende recreatiemogelijkheden aanwezig blijven in de 
onmiddellijke omgeving van de projectzone. Er moet wel gezegd dat recreanten ook in 
deze zones geluids- en visuele hinder kunnen ondervinden ten gevolge van de uitvoering 
van de werken. Na uitvoering van alle voorziene werken wordt er bekeken of het 
toegankelijkheidsreglement van het bestaande bosbeheerplan veranderd dient te worden 
door de gewijzigde situatie binnen het projectgebied. Als dit nodig wordt geacht, zal er 
getracht worden een goed evenwicht te zoeken tussen voldoende recreatiemogelijkheden 
en een minimale verstoring van de hoge natuurwaarden in het gebied. 
De werken worden uitgevoerd tijdens de wintermaanden en tijdens het weekend worden 
er niet gewerkt. In het drukste jaargetijde en tijdens de drukste recreatiemomenten 
wordt er dus niet gewerkt. 
Samenvattend kan gesteld worden dat er tijdelijk felle hinder te verwachten is die echter 
inherent is aan de werken. Tijdens de werken zullen de nodige omleidingen voorzien 
worden. Er zijn hiervoor voor de meeste routes (behalve de blauwe wandelroute) 
voldoende alternatieven aanwezig. Er zijn tevens voldoende zones aanwezig binnen het 
boscomplex waar niet gewerkt zal worden en waar dus steeds gerecreëerd kan worden. 
Permanente effecten worden er niet verwacht, tenzij een verhoging van de 
belevingswaarde ten gevolge van het landduinherstel. 
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5.2.5.1.4 Mogelijke effecten tijdens de beheerfase 
Na uitvoering van de werken zal de rust terugkeren in het gebied. Deze rust is immers 
van belang voor de aanwezige diersoorten, maar is tevens één van de redenen waarom 
recreanten naar het gebied afzakken om te wandelen, ….  
Door de uitvoering van het landduinherstel wordt het open landschapsbeeld verder 
verstrekt en wordt de belevingswaarde voor de recreant verhoogd. Voor de 
buurtbewoners geldt ook deze positieve verandering. Tijdens een infowandeling over de 
geplande ontbossing in het gebied werd er zelfs door een buurtbewoner aangebracht dat 
de waarde van zijn huis door deze werken zal toenemen door het vergroten van de 
belevingswaarde van het gebied.  
Na uitvoering van alle werkzaamheden i.k.v. ISN-project wordt er bekeken of het 
toegankelijkheidsreglement van het bestaande bosbeheerplan veranderd dient te worden 
door de gewijzigde situatie binnen het projectgebied. Als dit nodig wordt geacht, zal er 
getracht worden een goed evenwicht te zoeken tussen voldoende recreatiemogelijkheden 
en een minimale verstoring van de hoge natuurwaarden in het gebied.  
De herstelde landduinvegetaties zullen beheerd worden ofwel door een begrazingsbeheer 
of er zal om de aantal jaren lokaal machinale beheerwerken uitgevoerd worden. Wanneer 
er met schapenbegrazing gewerkt wordt, zullen er naar alle waarschijnlijkheid zones 
(tijdelijk) uitgerasterd worden. Deze zones zullen tijdens de begrazingsperiode tijdelijk 
ontoegankelijk zijn voor recreanten. In principe worden begrazingsblokken veelal 
begrensd door de wegen die er rondom lopen, maar het valt niet uit te sluiten dat er 
bepaalde wegen tijdelijk onderbroken worden door begrazingsrasters. Voor deze routes 
zal er op zo’n moment dan ook een tijdelijke omleiding voorzien moeten worden. De 
begrazing op zich heeft weinig tot geen verstorende effecten en kan de recreatieve 
attractiviteit van het gebied zelfs nog verhogen voor bepaalde doelgroepen (bv. 
kinderen). Wanneer er machinale beheerwerken uitgevoerd dienen te worden kan er 
tijdelijk en lokaal sterke hinder optreden voor recreanten. Ook indien dit project niet 
uitgevoerd zou worden, zouden zulke beheeringrepen plaats vinden in het gebied. De 
uitvoering van het project zorgt in principe dus niet voor extra werken. Ook hier kan, 
analoog met de inrichtingswerken, gesteld worden dat verstoring tijdelijk van aard is en 
dat deze werkzaamheden veelal in de winter uitgevoerd zullen worden, waardoor de 
effecten zeer beperkt blijven.  
 

5.2.5.1.5 Andere mogelijke hinder voor omwonenden 
Door het open maken van een landduin, wordt de kans verhoogd dat het zand terug gaat 
stuiven. Zoals eerder omschreven is in hoofdstuk 5.4.2.1 zal de verstuiving hier echter 
minimaal zijn door de oriëntatie, de grootte en de ligging binnen een bosomgeving van 
open te maken zone. Verder zullen de hakhoutstoven, die in het verleden reeds een 
fixerende functie hadden van de duintoppen, terug hersteld worden. Mocht er toch nog 
zand stuiven, dan zal dit tegengehouden worden door de hakhoutstoven en de hierop 
aansluitende bosgordel. Opstuivend zand wordt gebufferd waardoor er geen zand zal 
stuiven tot bij de nabije woonkernen. Er zullen dus geen significante effecten zijn voor 
de nabije woonkernen.  
 
 

5.2.5.1.6 Conclusie discipline mens 
De werken zullen slechts een beperkte invloed hebben op de functies in de omgeving. 
Aangezien de werken slechts een 2-5-tal maanden zullen innemen zijn de effecten tevens 
van relatief korte duur. De verkeershinder blijft beperkt gezien de afvoer van hout en 
plagsel slechts een  5- tot 10-tal bijkomende verkeersbewegingen per uur zullen 
genereren. Deze zullen geen significante toename leveren aan het verkeer in de 
omgeving. Ter hoogte van de lokale wegen is er wel een significante toename van het 
dagelijks verkeer te verwachten, wat, gezien de beperking in tijdsduur, als beperkt 
negatief beschouwd wordt. 
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De visuele en auditieve verstoring voor de buurtbewoners blijft veelal beperkt door het 
feit dat de werken nergens rechtstreeks aansluiten bij bebouwing.  
Er wordt hier voornamelijk verstoring verwacht voor de bewoners van de woonkern 
bestaande uit de Kamertstraat, Konijnenstraat, Hazenstraat en de Snepstraat en van de 
woonkern bestaande uit de Sint-Lambertusstraat, Wittersweg en de Hoogstraat. Door de 
uitvoering van de werken zullen delen van het gebied tijdelijk niet toegankelijk zijn voor 
recreanten. Gezien het gebied voldoende groot is, zijn er nog steeds voldoende 
recreatiemogelijkheden binnen het gebied. Bij uitvoering van de werken zal de nodige 
signalisatie voorzien worden en zullen er omleidingen voorzien worden voor bestaande 
recreatieve routes. Er zal ook geen significant effect zijn van mogelijke 
zandverstuiving op de woonkernen. 
Het uiteindelijke resultaat van de uitvoering van het project zal een verbetering zijn 
voor de visuele omgevingskwaliteit van de recreant. Eventuele hinder bij de uitvoering 
van het reguliere beheer is beperkt en kan opgevangen worden door de grootte van het 
gebied, waardoor er steeds voldoende mogelijkheden aanwezig zijn voor de recreant. 
 
Voor de discipline Mens wordt gesteld dat de beperkt negatieve effecten van 
geluidsverstoring en gegenereerd verkeer slechts tijdelijk van aard zijn en dat 
de overige effecten neutraal tot positief beoordeeld worden.  Een MER-
onderzoek zal geen nieuwe of bijkomende gegevens opleveren voor de 
bespreking van de milieueffecten. 
 
Tabel 5-9 Beoordeling van de mogelijke milieueffecten van de verschillende deelingrepen op de 
discipline mens volgens effectgroepen 
DEELINGREEP  EFFECTEN OP MENS 
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Voorbereidingsfase 
Afbakening  van  de  werkzone, 
inrichting  opslaglocaties,  tijdelijk 
plaatsing machines en aanbrengen 
signalisatie(borden)   T 0/‐  T 0/‐  T 0/‐  T 0/‐  T 0 
Tijdelijk ruimtebeslag         T 0/‐  T 0/‐   
Uitvoeringsfase 
Rooien van de bomen  T 0/‐  T‐/‐‐  T‐/‐‐  T‐/‐‐   
Plaggen  T 0/‐  T‐/‐‐  T‐  T ‐  T 0 
ontstronken  T 0/‐  T ‐  T ‐  T ‐  T 0 
Aan‐  en  afvoer  van  materialen 
(bomen en plagsel)  T ‐/‐‐  T ‐/‐‐  T ‐/‐‐  T ‐/‐‐   
Beheer en exploitatiefase 
Aanwezigheid  herstelde 
landduinen        P ++  P ‐/+  P 0 
Beheer  landduinen  (begrazing/ 
eventueel lokaal plaggen)     T 0/‐  T 0/‐  T 0/‐  T 0 
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5.2.6 Grensoverschrijdende effecten 
Dit is niet van toepassing daar het projectgebied op ongeveer 15 m van de landsgrens 
verwijderd is. Er zullen dus geen grensoverschrijdende effenten optreden.  

5.3 Globale synthese van de milieueffecten 
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat op korte en middellange termijn geen 
significante negatieve effecten van de aanleg, aanwezigheid en beheer van de 
ecologisch herstelde projectzones te verwachten is. 
Na de uitvoering van de werken zullen er in het projectgebied verschillende gewijzigde 
omgevingskarakteristieken aanwezig zijn. Het herstel van de landduinen door het 
verwijderen van het bos zorgt voor een meer open habitat.  
Voor zo goed als alle soorten en voor alle habitats worden geen significante negatieve 
blijvende effecten van de geplande werkzaamheden verwacht. Voor de vogelsoorten 
waarvoor mogelijks (tijdelijke) effecten optreden is geoordeeld dat er vanwege de 
uitwijkmogelijkheden die deze soorten hebben geen negatieve impact te verwachten is. 
Door de uitvoering va het project zal de oppervlakte voor de habitattypes 2310 en 2330 
gevoelig uitgebreid worden. Er wordt verwacht dat de leefbaarheid en de staat van 
instandhouding voor deze habitats en bijhorende soorten, op relatief korte termijn na de 
realisatie van het project, aanzienlijk zullen verbeteren. 
Vanuit landschappelijk standpunt zorgen de geplande ingrepen voor meerwaarde voor 
het gebied. De uitvoering van de werken zorgt immers voor het herstel van het 
historisch landschapsbeeld. De landschapsstructuur wordt eveneens hersteld en de lokale 
belevingswaarde wordt aanzienlijk verhoogd.   
Gedurende de uitvoeringsfase zijn een aantal effecten te verwachten. Deze zijn evenwel 
tijdelijk en zeker niet van die aard dat ze de realisatie van het project in de weg staan of 
aanleiding geven tot bijkomend (MER-)onderzoek: 
Het ontbreken van oppervlaktewater en de relatief diepe ligging van het grondwater 
maken dat er ten opzichte van deze discipline geen significant negatieve effecten 
verwacht worden. 
De verstoring en/of vernietiging van de aanwezige natuurwaarden wordt als negatief 
beoordeeld. Aangezien het project tot doel heeft Europees beschermde habitats te 
herstellen, dienen deze tijdelijke negatieve gevolgen gerelativeerd te worden. Er wordt 
immers verwacht dat de toestand na de uitvoering van de ingrepen op relatief korte 
termijn een verbetering voor de, in het gebied aanwezige, natuurwaarden zal betekenen. 
De uitvoering van de plagwerkzaamheden wordt als positief en essentieel beschouwd 
aangezien ze noodzakelijk is om de aangereikte en zure toplaag te verwijderen. Het risico 
op verstoring van archeologische relicten is beperkt. Een archeologienota, nodig bij de 
aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, zal hierover een gefundeerd advies 
geven. Wanneer de vooropgestelde procedures bij het aantreffen van archeologische 
artefacten gevolgd worden zal de verstoring beperkt kunnen worden. 
De verkeerstoename is voor de lokale wegen zal zichtbaar zijn met 5-10 
bewegingen/uur, maar is beperkt in tijd en zal naar verwachting geen echte 
verkeershinder met zich meebrengen. Door het verkeer via een zo kort mogelijke route 
richting te sturen zal het effect op de lokale wegen beperkt blijven.  
De uitvoering van de werken zorgt voor tijdelijke hinder voor de recreanten in het 
gebied. Bepaalde zones zullen tijdens de uitvoering van de werken niet toegankelijk zijn. 
Er blijft echter voldoende recreatieruimte over en een goede bebording/communicatie 
omtrent de werken dient ervoor te zorgen dat de recreant nog steeds zijn weg vindt in  
het gebied. Na uitvoering van het ISN-project zal bekeken worden of er een nieuw 
toegankelijkheidsregeling opgesteld moet worden waarbij rekening gehouden wordt met 
de wensen van de recreanten en met de hoge natuurwaarden van het gebied. Verder zal 
mogelijke zandverstuiving door het terug open maken van de landduinen geen 
significant effect hebben op de omliggende woonkernen.  
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Er kan geconcludeerd worden dat het voorgenomen project geen aanzienlijke 
negatieve gevolgen zal hebben voor het milieu. Het opstellen van een project-
MER zal geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten, 
andere dan besproken in dit dossier m.b.t. verzoek tot ontheffing van de MER-
plicht, opleveren. 
 
 

6 Beschikbaarheid en actualiteit van de gegevens 

In dit deel wordt uitleg gegeven over de gegevens die gebruikt werden om dit verzoek 
tot ontheffing op te stellen. 
Er werd voor dit dossier m.b.t. verzoek tot ontheffing van de MER-plicht gebruik gemaakt 
van bestaande en vrij beschikbare gegevens omdat er wordt verondersteld dat op basis 
van de beschikbare gegevens een voldoende onderbouwd dossier kan worden opgesteld. 
Belangrijke bronnen zijn o.a. de bestaande beheerplannen voor het gebied. Daarnaast 
werd het projectgebied ook bezocht i.k.v. het ISN project en werden de ecologische 
afwegingen steeds gemaakt in samenspraak met de lokale boswachter.  
Toch zijn er nog enige opmerkingen te maken in verband met de actualiteit / actualisatie 
van de gegevens en eventuele leemten in de kennis: 
Het projectgebied werd volledig doorlopen, maar er werd geen volledige 
detailinventarisatie van de fauna en flora uitgevoerd. Het betreft slechts een 
momentopname aan de hand van welke een beeld van de lokale flora kan worden 
opgemaakt. Toch laten de veldgegevens, aangevuld met de bestaande literatuur en de 
kennis van de lokale boswachter toe de biologische waarde van het gebied te evalueren. 
Ook voor de bespreking van de (avi)faunistische gegevens werd vooral voortgegaan op 
bestaande inventarisaties, aangevuld met gegevens uit de literatuur en waarnemingen 
van de lokale boswachter. Er zijn geen gegevens aanwezig van vleermuizen. Het 
projectgebied, bestaande uit vrij monotone dennenbossen, is op zich weinig interessant 
voor vleermuizen. Hierdoor kan besloten worden dat dit niet beschouwd kan worden als 
een leemte in de voorspellingsmethode voor deze soortengroep. Verder werden geen 
leemten in de voorspellingsmethode of leemten in inzicht vastgesteld voor de andere 
soortengroepen in de discipline 'flora en fauna'. 
Er werden geen geluidsmetingen uitgevoerd in het kader van dit project. Gezien de 
tijdelijke aard van de verstoring en de beperkte impact wordt dit niet als een significante 
leemte aanzien. 
 
Om bovengenoemde reden stellen we dat inzake de in dit verzoek tot ontheffing 
van de MER-plicht, behandelde disciplines geen fundamenteel andere conclusies 
zullen worden getrokken dan bovenstaande, wanneer zou overgegaan worden 
tot een gedetailleerder analyse van het project in een MER-format. 
 
In §7 bevindt zich de literatuurlijst met een aanduiding van de geraadpleegde werken en 
bronnen van informatie. 
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8 Bijlagen 

8.1 Bijlage 1: ISN-2015 ‘Landduinherstel in Hechtel-
Eksel 
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Vergelijking kaartmateriaal Ferrariskaart – luchtfoto 2013. 
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8.2 Bijlage 2: Ministerieel besluit houdende de 
toekenning van een investeringssubsidie Natuur 
voor het uitvoeren van het project 
‘Landduinenherstel in den Brand’ in het kader van 
de instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen 

 














