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1.   Inleiding

Algemeen kader
Om de soortenrijkdom van planten en dieren en hun leefgebieden in de toekomst de noodzakelijke kansen te geven, is 
op grond van Europese richtlijnen, de Vogel- en Habitatrichtlijn, een samenhangend Europees netwerk van beschermde 
gebieden aangeduid: het Natura 2000-netwerk. In Vlaanderen zijn 62 Natura 2000-gebieden aangeduid, ook speciale 
beschermingszones (hierna: SBZ) genoemd. Deze gebieden zijn belangrijk om kansen te geven aan soorten en 
habitattypes van Europees belang. Voor Vlaanderen handelt het om 46 habitattypes, 49 dier- en plantensoorten en 55 
vogelsoorten.

Op de lidstaten van de Europese Unie rust de verplichting om de nodige maatregelen te nemen om een ‘gunstige staat 
van instandhouding’ te realiseren voor bijlagesoorten en habitattypes van Europees belang. Om richting te geven aan 
deze maatregelen zijn door de Vlaamse regering doelen op Vlaams niveau (de zogenaamde G-IHD) en per speciale 
beschermingszone (de zogenaamde S-IHD) bepaald. Deze S-IHD zijn, na een intensief overlegproces tussen 2010 en 
2013, vastgelegd in aanwijzingsbesluiten die door de Vlaamse regering definitief werden goedgekeurd op 23/04/2014.

De realisatie wordt gefaseerd en programmatorisch aangepakt. De realisatie van de instandhoudingsdoelen is complex: 
niet alle kennis is al aanwezig, verschillende belangen en personen zijn betrokken, de middelen en tijd zijn beperkt. 
Daarnaast is het belangrijk voor alle betrokken partijen om voortgang te maken. Omdat Vlaanderen zesjaarlijks aan 
Europa moet rapporteren over de voortgang, is geopteerd voor fases/cycli van zes jaar. Per cyclus wordt een Vlaams 
Natura 2000 programma opgemaakt met de Vlaamse taakstelling voor de komende periode. Inspanningen die binnen de 
programmacyclus moeten worden gerealiseerd zijn bindend. Het programma omschrijft ook welke engagementen 
sectororganisaties of overheidsinstanties opnemen en welke budgettaire consequenties hier aan verbonden zijn. 
Op het niveau van de speciale beschermingszones wordt de realisatie van de taakstelling opgevolgd en gestuurd via een 
Managementplan Natura 2000.

Focus Vlaams Natura 2000 programma 2014–2020
Voor de eerste programmaperiode 2014-2020 vertrekt het Natura 2000-programma van de Europese 
Biodiversiteitsstrategie, van Vlaanderen in Actie (ViA) en van het Pact 2020. De realisatie van die taakstelling betekent 
concreet dat in 2020, aan het eind van de eerste programmaperiode, 16 van de 46 beschermde habitattypes  in een 
gunstige staat van instandhouding moeten verkeren of verbetering vertonen ten opzichte van 2007. Voor de 
habitattypes die niet behoren tot de 16 habitattypes 2020 worden in 2020 tussendoelen gesteld rekening houdend met 
de doelafstand tot 2050. Deze tussendoelen omvatten naast stand still ook de opdracht om in totaal 70% van de 
oppervlakte onder correct beheer te brengen. Ook voor soorten worden tussendoelen bepaald om de doelstellingen in 
2050 te realiseren. Er worden geen specifieke ‘soorten 2020’ bepaald aangezien de op Europese schaal betere situatie 
van soorten. Bovendien wordt verwacht dat soorten ook zullen profiteren van de inspanningen voor de habitats.

Doelstelling en inhoud managementplan
De realisatie van de instandhoudingsdoelen gebeurt door maatregelen op het terrein door verschillende mensen en 
organisaties. De concrete ruimtelijke ligging, de planning van en afspraken over deze maatregelen zijn/worden 
opgenomen in plannen of projecten. Het managementplan geeft per SBZ een overzicht van de uitgevoerde, geplande 
en/of noodzakelijke plannen of projecten van de verschillende organisaties en mensen (= informatief). Op basis van de 
inschatting van de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de verschillende doelen en de taakstelling 
opgenomen in het Natura 2000 programma 2014-2020, geeft het bovendien ook aan voor welke terreinacties er nog 
afspraken moeten worden gemaakt en met welke prioriteit (= richtinggevend).

Om de vooruitgang en de realisatie van de doelen, indien nodig, te kunnen afdwingen is het managementplan het kader 
voor de afweging van projecten en plannen en voor het opleggen van bepaalde maatregelen. Het managementplan 
wordt opgemaakt en beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (hierna: het ANB) in overleg met het 
overlegplatform dat door het ANB voor elke speciale beschermingszone of –zones wordt georganiseerd. De goedkeuring 
van het managementplan gebeurt door de Vlaamse regering na formeel advies van de Gewestelijke Overleginstantie.

Gezien de technische en maatschappelijke complexiteit van de opdracht tot het realiseren van de taakstellingen; is 
vastgelegd dat per planperiode verschillende fasen kunnen worden onderscheiden. De startversie (managementplan 1.0) 
beschrijft de taakstelling voor deze planperiode voor de speciale beschermingszone. Bij de start/het einde van elke fase 
wordt een geactualiseerde en aangevulde versie van het managementplan vastgesteld. Voor het afronden van elke fase 
wordt een generieke timing op Vlaams niveau opgelegd voor alle SBZ:

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

prioritaire acties (2017).
• MP 1.3 met een beschrijving van de actuele stand van zaken, bijkomende geplande acties, een stand van zaken 

van de prioritaire acties met, indien nodig, een beschrijving van de verplichtende maatregelen (2017).

Inhoud managementplan 

De inhoud van het managementplan is wettelijk vastgelegd in artikel 6 van het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014. 
De inhoudstafel van voorliggend document volgt de daarin voorgeschreven samenstelling.

________________________________________________________________
Statuut van voorliggend Managementplan 1.0
Dit managementplan 1.0 is gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale 
beschermingszone ‘BE2400010 - Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem’ en tot definitieve 
vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten
 van 23/04/2014 (hierna: het S-IHD-besluit).
Dit managementplan 1.0 werd niet formeel vastgelegd en is een informatief document. Overeenkomstig de afspraak op 
de vergadering van de Vlaamse Overleggroep (dit is de voorloper van de Gewestelijke Overleginstantie) van 09/07/14 is 
het te beschouwen als een basis- of startversie van de managementplannen met indicatieve opgave van de taakstelling 
per SBZ en per deelgebied. Nog niet alle elementen van een managementplan, zoals beschreven in het 
Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014, zijn ingevuld. Bij elk hoofdstuk is aangegeven of, dan wel in welke mate, dit 
ingevuld werd in deze planversie.
_________________________________________________________________
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2.   Taakstelling

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

Legende

Symbool Omschrijving

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

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

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

=(-) Het minimale doel is het behoud van de oppervlakte of populatiegrootte of het behoud van de kwaliteit 
met lokale inkrimpingsmogelijkheid

2.1   Doelstellingen voor de speciale beschermingszone
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Landschap: Water- en moerasvegetaties

Deze SBZ is zeer belangrijk (7210 en 7220) en voor enkele habitats essentieel (3140, 7140 en 7230) voor de ontwikkeling van verscheidene Europese beschermde water- en moerasvegetaties in Vlaanderen. De historische versnippering van het gebied heeft ervoor gezorgd dat er momenteel 
weinig speelruimte is voor toename van deze habitattypen, die momenteel allemaal slechts beperkt voorkomen in deze SBZ. Wegens beperkte abiotische potenties wordt er slechts beperkt ingezet op oppervlaktetoename en maximaal op kwaliteitsverbetering. Een Europese soort die 
gebonden is aan waterhabitats is bittervoorn.

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

Bittervoorn Doel =/+ + 
Omschrijving

Minstens behoud van de huidige bittervoornpopulatie die nu voorkomt in de Molen- en Weesbeek, lokaal in vrij grote 
aantallen (tot 840 ind/ha).

Kwaliteitsverbetering van het leefgebied: o.m. zorgen voor vrije vismigratie op de Molen- en Weesbeek en beperken van 
verstoring van de populaties.

Zeggekorfslak Doel =/+ + 
Omschrijving

Voldoende tot goede staat van instandhouding van bestaande populaties in de Molen- en Weesbeekvallei (deelgebieden 
5b en 3).

Kwaliteitsverbetering van de (potentieel) geschikte leefgebieden; vegetaties waar de soort aanwezig is, zoals in grote 
zeggenrijke vegetaties, natte ruige overgangen, ook rond rbb dottergrasland in een goede kwaliteit brengen/houden

Soorten - Water- en moerasvegetaties

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

3140 - Kalkhoudende 
oligo-mesotrofe wateren 
met benthische Chara 
spp. vegetaties

Doel + + 
Omschrijving

Behoud van de huidige 4,5 ha in Torfbroek (deelgebied 3) en van de 0,2 ha in Silsom- en Floordambos (deelgebieden 5b en 
1) en een pleksgewijze oppervlaktetoename van 2 ha via omvorming in de vermelde deelgebieden. 

De huidige goede staat van instandhouding (in Torfbroek – deelgebied 3) moet minstens behouden blijven, maar vnl. in 
deelgebieden 1 en 5 wordt als extra kwaliteitsdoel gesteld: sliblaag beperken in het voordeel van de kranswiervegetaties.

7140 - Overgangs- en 
trilveen

Doel + + 
Omschrijving

Behoud van de huidige oppervlakte (0,2 ha) met toename tot 2 ha via omvorming in deelgebied 3 (Torfbroek). Riet terugdringen van 30 tot 10% + vermindering van de verzurende of eutrofiërende atmosferische deposities.

7210 - Kalkhoudende 
moerassen met Cladium 
mariscus en soorten van 
het Caricion davallianae

Doel + + 
Omschrijving

Behoud van de huidige oppervlakte (0,08 ha) met toename tot 1 ha via omvorming in deelgebied 3 (Torfbroek). Riet terugdringen van 30 tot 10% en vermindering van de verzurende of eutrofiërende atmosferische deposities.

7220 - Kalktufbronnen 
met tufsteenformatie 
(Cratoneurion)

Doel =/+ + 
Omschrijving

Behoud van de huidige kalktufbronnen in het Torfbroek (deelgebied 3); de aanwezigheid van mogelijke relicten in andere 
deelgebieden moet nader onderzocht worden; bij aanwezigheid dient de juiste bescherming voorzien te worden om ze te 
behouden. 

Behoud van de huidige habitatkwaliteit van de tufbronnen in het Torfbroek. Waar het habitattype elders vastgesteld 
wordt, moet voldoende kwaliteit blijvend gegarandeerd worden.

7230 - Alkalisch laagveen Doel + + 
Omschrijving

Behoud van de huidige oppervlakte (0,5 ha) en toename tot 1 ha via omvorming in deelgebied 3 (Torfbroek) en mogelijk 
ook in Silsombos (deelgebied 5b).

Riet terugdringen van 30 tot 10% en vermindering van de verzurende of eutrofiërende atmosferische deposities.

Habitats - Water- en moerasvegetaties
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Landschap: Ruigtes en graslanden

Deze SBZ is belangrijk (6230 en 6510) en zelfs essentieel (6410) voor de ontwikkeling van verscheidene Europese beschermde graslandvegetaties en is zeer belangrijk voor Europees beschermde ruigtes (6430). De graslandhabitattypes komen in deze SBZ momenteel relatief beperkt voor (7 ha) 
en door versnippering, vervuiling, verdroging, overstroming en een onaangepast beheer vaak in een gedeeltelijk aangetaste actuele staat van instandhouding. De structurele verbondenheid en de kwaliteit van deze graslanden dienen verbeterd te worden. Er wordt dus een afwisselend 
landschap beoogd dat onder meer bestaat uit ca. 30 ha van dit type hooilanden, gebed in een graslandnetwerk (van ook rbb’s zoals rbbhc) van 3x30 ha. Dit behelst op zo’n 85 ha ‘hooilandherstel’, bij voorkeur waar nog relictsoorten van deze hooilandtypes voorkomen. Ongeveer 60 ha (4 %) 
van deze SBZ bestaat uit Europese ‘zoomvormende’ ruigtes . In dit aandeel zitten ook regionaal belangrijke moerasspirearuigtes, vaak verlaten of met populier beplante hooilanden, vervat. Met het oog op het bereiken van het hierboven vermelde ecologisch graslandnetwerk , wordt een klein 
deel van deze ruigtes opnieuw hersteld naar voornamelijk blauwgrasland, waarvoor deze SBZ essentieel is. Een wat groter deel (bijna 20 ha) zal bijdragen aan de te versterken alluviale boshabitats, waarvoor deze SBZ eveneens zeer belangrijk is. Binnen dit habitatrichtlijngebied is het evenwel 
de bedoeling om 40 ha kwaliteitsvolle vochtige ruigtes te behouden, o.m. ten voordele van zeggekorfslak. Al deze habitattypes zullen voornamelijk in de deelgebieden 2b en 4-5 (voor de ruigtes vooral deelgebied 5) een voldoende tot goede staat van instandhouding moeten bereiken. De 
kwaliteit ervan kan verbeterd worden door het toepassen van een aangepast beheer, door het verbeteren van de kwel en door het voorkomen van bemesting, van verbossing en van herbicidengebruik.

Geen Soorten

Soorten - Ruigtes en graslanden

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

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

Doel + + 
Omschrijving

Behoud van de huidige fragmenten (0,3 ha in deelgebied 5d) en (lijnvormige) relicten (in de deelgebieden 2b en 4). In deze 
deelgebieden (behalve 5d) zal dit habitattype wel ingebed worden in een groter graslandcomplex (voor een goede staat 
van instandhouding) met ook andere habitattypes (zoals 6410) en ook regionaal belangrijke biotopen.

De huidige nog aanwezige kernen van dit habitattype optimaal beheren om een goede soortenrijkdom op lange termijn te 
handhaven. Kwaliteitsverbetering tot een goede staat van instandhouding volgens LSVI-normen: zoals vermindering van 
de verzurende of eutrofiërende atmosferische deposities.

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

Doel + + 
Omschrijving

Behoud van de huidige 1,5 ha in Torfbroek en Kastanjebos (deelgebieden 3 en 4) en een oppervlaktetoename van 14 ha; 
dit in Torfbroek (deelgebied 3) en in Silsombos en de Dodebeekvallei (deelgebieden 2b en 5b); steeds voornamelijk via 
omvorming (vanuit grasland, ruigten, wilgenstruweel, jong elzen-essenbos of populier), soms ook door extensivering van 
graslandbeheer. Een snel herstel van de relicten is aangewezen omdat een aantal typische soorten niet of over een slechts 
kortlevende zaadbank beschikken. Samen met andere grashabitattypes (6510, 6230 en rbb’s) zijn grotere 
graslandcomplexen (voor een goede staat van instandhouding) tot doel gesteld in Silsom- en Kastanjebos en in de 
Dodebeekvallei (deelgebieden 2b, 4 en 5b), waar schraalgraslandkernen mogelijk zijn van telkens > 30 ha.

De huidige nog aanwezige kernen van dit habitattype optimaal beheren (met oog voor een goede waterhuishouding en 
geen aanrijking) om een goede soortenrijkdom op lange termijn te handhaven. Kwaliteitsverbetering tot een goede staat 
van instandhouding volgens LSVI-normen: zoals vermindering van de verzurende of eutrofiërende atmosferische 
deposities.

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

Doel =(-) + 
Omschrijving

Behoud van 40 ha van de huidige 60 ha van dit type vnl. gelegen in Silsombos en de Molenbeekvallei (deelgebied 5b) 
(waaronder vaak met populier ingeplante hooilanden), omdat een klein deel zal omgevormd worden naar voornamelijk 
het 6410-graslandhabitattype, waarvoor deze SBZ essentieel is, en een groter deel zal evolueren naar alluviale 
boshabitattypes, waarvoor deze SBZ ook zeer belangrijk is. 

Enkele kernen van dit habitattype optimaal beheren om een goede soortenrijkdom op lange termijn te handhaven.

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

Doel + + 
Omschrijving

Oppervlaktetoename van de huidige 4 ha tot 13 ha, vnl. in Silsom-, Kastanje en Snijsselsbos, en eventueel in Kareelbos 
(deelgebieden 2, 4, 5a en 5b), met als richtwaarde voor uitbreiding 3 ha. De toename in deelgebied Silsombos is inclusief 
de versterking van bestaande relicten van dit habitattype in de Molenbeekvallei (mogelijk met overgangen naar 
habitattype 6410). In Silsom-, Kastanje- en Snijsselbos is een groter complex van minstens 30 ha tot doel gesteld dat kan 
bestaan uit verschillende graslandhabitattypes (6510, 6410 en 6230) alsook uit regionaal belangrijke biotopen zoals rbbhc. 

De huidige nog aanwezige vaak gedegradeerde of ruige vormen van dit habitattype optimaal beheren om een goede 
soortenrijkdom op lange termijn te handhaven. Kwaliteitsverbetering tot een goede staat van instandhouding volgens 
LSVI-normen: zoals vermindering van de verzurende of eutrofiërende atmosferische deposities.

Habitats - Ruigtes en graslanden
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Landschap: Boslandschap

Deze SBZ is essentieel voor de ontwikkeling van 9160-bossen, voor de overige bossen is deze SBZ (zeer) belangrijk. Deze habitattypes komen momenteel vaak in een gedeeltelijke aangetaste staat van instandhouding voor. Teveel exoten en te weinig dood hout zijn belangrijke knelpunten waar 
deze bossen mee te kampen hebben. Voor veel habitattypische soorten (waaronder zwarte specht en tal van vleermuizen) zijn deze bossen bovendien ook versnipperd (met allerlei randeffecten als rustverstoring en genetische isolatie tot gevolg) en zijn er onvoldoende oude en dode bomen, 
open plekken en mantel- en zoomvegetaties aanwezig. Een verdere verschuiving naar eerder vochtige dan natte bossen door verdroging dient ook vermeden te worden. Zowel op vlak van structurele verbondenheid als op vlak van kwaliteit zijn er dus verbeteringen nodig aan de boshabitats. 

Bovenop het bestaande oppervlak aan Europese boshabitattypen (688 ha) wordt in dit gebied daarom een toename met 182 ha tot doel gesteld. Voornamelijk de vochtige tot natte bostypen dienen in oppervlakte toe te nemen door omvorming van bossen gekenmerkt door een hoog aandeel 
niet inheemse boomsoorten (vnl. in Floordam-, Helle-, Snijssels-, Kareel- en Silsombos). In de voorgestelde toename zit ook als richtwaarde 72 ha effectieve bosuitbreiding vervat, vnl. in deelgebieden 4-5, waar het bosareaal van Kastanje- en Silsombos kan ontsnipperd worden. De 
bosuitbreidingen mogen er echter niet gebeuren ten koste van de beoogde open biotopen en de aanwezige regionaal belangrijke biotopen. Meer nog de open habitattypes, die in deze SBZ voorkomen, dienen ook in de bossen ontwikkeld te worden via het effectief beheren van voldoende en 
voldoend grote open plekken grasland/heide in al de boshabitats (concreet 4030 en 6230 in 9120; 6230, 6410 of 6510 in de andere bostypes). Dit om ook een graslandnetwerk te realiseren en om de aanwezige relicten van graslandhabitattypes niet verder te versnipperen. Zulke open plekken 
zijn ten voordele van heel wat habitattypische soorten van zowel bos- als graslandhabitattypes. Door 4030 als kwaliteitsdoel op te nemen (als open plekken in 9120) voorkomt men ook een areaalsvermindering van dit heidehabitat.

De criteria duurzaam bosbeheer (CDB) helpen bij het kwalitatief versterken van de bossen, maar zijn ontoereikend. Ook de beheervisie van openbare bossen werkt in de richting van de gestelde kwaliteitsdoelen [*] met zijn < 10% exoten, meer oude bomen (>1/ha), meer dood hout (4-10%), 
meer open plekken (5-15%). Deze doelen en doelen als meer mantel-zoomvegetaties (van ten minste 5m breedte) en meer rustzones zijn nodig voor een aantal habitattypische soorten van bossen zoals vleermuizen en spechten.

Deze tot doel gestelde omvormingen en bosuitbreidingen zijn nodig om de kwalitatief hoogwaardige habitats (behalve dood hout, exoten, …) in een goede staat te behouden en te beschermen/bufferen tegen externe invloeden. De beoogde 182 ha betreft niet uitsluitend extra bos. De 
richtwaarde voor bosuitbreiding is 72 ha. De voorgestelde toename is nodig als een maatregel tegen ontsnippering, voor de realisatie van enkele grotere aaneengesloten boskernen (van > 100 ha) zoals in Silsom- en Kastanjebos en deze bosuitbreidingen/omvormingen voorzien daarnaast ook 
in een verbetering van de kwaliteit (bv. inzake de strijd tegen exoten). Bovendien is deze bosuitbreiding voorzien in de GIHD (en ten dele ook in het operationeel ruimtelijk uitvoeringsprogramma van dit gebied).

[*] De kwaliteitsdoelen voor een goede staat van instandhouding zijn in feite op een aantal indicatoren nog strenger en op korte termijn niet haalbaar.

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

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

Doel + + 
Omschrijving

Behoud van de huidige 165 ha en oppervlaktetoename tot 175 ha, met richtwaarde voor bosuitbreiding 0 ha. Het gebeurt 
door omvorming van naaldhoutbestanden in Snijsselsbos (deelgebied 2b), aansluitend bij bestaande boskernen.

Kwaliteitsverbetering tot een goede staat van instandhouding volgens LSVInormen (zie algemene inleiding ecotoopcluster 
bossen en ook: vermindering van de verzurende of eutrofiërende atmosferische deposities).

9160 - Sub-Atlantische en 
midden-Europese 
wintereikenbossen of 
eiken-haagbeukbossen 
behorend tot het 
Carpinion-betuli

Doel + + 
Omschrijving

Behoud van de huidige 275 ha en oppervlaktetoename tot 375 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 40 ha. De 
toename gebeurt met name in de deelgebieden Kastanje-, Kareel-, Snijssels- en Silsombos (deelgebieden 2, 4, 5a en 5b). 
De bosuitbreiding mag niet ten koste gaan van rbb’s in de graslandsfeer, er moet voldoende afwisseling met open 
biotopen bewaard blijven.

Kwaliteitsverbetering tot een goede staat van instandhouding volgens LSVI-normen (zie algemene inleiding ecotoopcluster 
bossen en ook: vermindering van de verzurende of eutrofiërende atmosferische deposities).

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

Doel + + 
Omschrijving

Behoud van de huidige 248 ha en oppervlaktetoename naar 320 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 32 ha. Bij de 
omvorming van de huidige populierenbossen in de deelgebieden 1, 2, 3 en 5b (Floordam-, Helle-, Snijssels- en Silsombos) 
moet er aandacht voor zijn dat op de meest kansrijke plaatsen voor hooilandherstel geen boshabitats (maar 6410, 6510) 
nagestreefd/gerealiseerd worden; op plaatsen waar nog relicten van blauwgrasland (6410) aanwezig zijn of de potenties 
voor dit habitattype hoog zijn, krijgt omvorming naar 6410 voorrang op omvorming naar 91E0.

Kwaliteitsverbetering tot een goede staat van instandhouding volgens LSVI-normen (zie algemene inleiding ecotoopcluster 
bossen en ook: vermindering van de verzurende of eutrofiërende atmosferische deposities).

Habitats - Boslandschap
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Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitdoelstelling

Gewone/Grijze 
grootoorvleermuis, 
Ruige/Gewone/Kleine 
dwergvleermuis, Rosse 
vleermuis, Franjestaart, 
Watervleermuis, Brandts 
vleermuis/Gewone 
baardvleermuis

Doel =/+ + 
Omschrijving

Minstens behoud van de huidige vaak kwetsbare vleermuispopulaties. Kwaliteitsverbetering in en nabij de bossen: zie bij de boshabitattypes met als extra meer mantel-zoomvegetaties en meer 
KLE’s. Kwaliteitsverbetering in en nabij waterpartijen: streven naar een goede waterkwaliteit, natuurlijke oevers met 
kruidige vegetaties en de afwezigheid van kunstverlichting. Als zomer- en winterverblijfplaatsen kunnen gebouwen (bv. 
kerkzolders, bunkers of ijskelders) heringericht worden. Deze kwaliteitsverbeteringen gebeuren prioritair in de 
deelgebieden Floordambos, Wilder en de Warande (deelgebieden 1, 5b en 5d) en Helle- en Snijsselsbos (deelgebied 2).

Soorten - Boslandschap
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2.2   Prioritaire inspanningen met het oog op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen

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

Inspanning Omschrijving Inspanning

PI 1 Herstel van blauwgraslanden in Torfbroek, Silsom- 
en Snijsselsbos Het tot doel gestelde landschapsecologische graslandnetwerk bestaat voor een deel uit blauwgraslanden [*] , waarvoor dit habitatrichtlijngebied essentieel is. Om het graslandnetwerk te versterken wordt 

hooilandherstel tot doel gesteld. Wellicht zal ongeveer 15 à 20% hiervan evolueren naar blauwgrasland; de rest worden andere hooilandtypes. Bij dit hooilandherstel wordt bij voorkeur vertrokken van verlaten of vaak 
met populieren beplante graslanden, waar nog relicten van de bedoelde graslandtypes voorkomen. Andere mogelijkheid zijn plaatsen met een explicieter landbouwverleden, namelijk vanuit nog enigszins schrale 
graslanden. Waar deze relicten nog voorkomen, zoals in bestaande natuurreservaten in Torfbroek, Silsom- en Snijsselsbos (deelgebieden 2b, 3 en 5b), zijn de potenties voor herstel van deze zeldzame types hooiland het 
grootst. Het natuurgericht beheer ervan kan mogelijk uitgevoerd worden door landbouwers. Waar het beheer technisch moeilijk ligt of economisch niet rendabel is, kunnen terreinbeherende verenigingen of het 
Agentschap voor Natuur en Bos deze taak op zich nemen.

[*] Het betreft habitattype 6410 (Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion))

PI 2 Versterken en beschermen van de water- en 
moerashabitats in Torfbroek en Silsombos In de G-IHD wordt deze SBZ als zeer belangrijk naar voor geschoven voor kalktuf en kalkmoerasvegetaties [1] en als essentieel voor kalkhoudend open water en voor alkalisch laagveen en overgangs- en trilveen [2] . Deze 

habitattypes komen vaak beperkt, maar toch hoog kwalitatief voor in Torfbroek. De historische versnippering van het gebied zorgt er samen met de beperkte abiotische optimale omstandigheden (kalkrijke kwel) voor 
dat er momenteel echter weinig speelruimte is voor toename van deze habitattypen. Daarom wordt als beperkt doel gesteld: 2 ha extra kalkhoudend open water en tot 3 ha extra Europese moerashabitattypes. Dit is 
mogelijk in Torfbroek en Silsombos (deelgebied 3 en 5). Deze types zullen er een periodiek natuurgericht beheer krijgen (rietmaaien, gefaseerde slibruimingen, …).Naast deze oppervlaktetoename wordt er ook ingezet op 
een kwaliteitsverbetering; zie verder bij prioritaire acties ‘bufferen van hoog kwalitatieve habitattypen’ en ‘verbetering van het oppervlaktewater’.

[1] Het betreft de habitattypes 7210 (Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae) en 7220 (Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion))
[2] Het betreft de habitattypes 3140 (Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. Vegetaties), 7230 (Alkalisch laagveen) en 7140 (Overgangs- en trilveen) 

PI 3 Bufferen van hoog kwalitatieve habitattypen in 
Torfbroek Verscheidene hoog kwalitatieve, maar kwetsbare habitattypen [*] in Torfbroek (deelgebied 3) zijn potentieel bedreigd door verhoogde concentraties aan vervuilende stoffen (chloriden, sulfaten, ammonium en kalium) in 

het grondwater. Om te vermijden dat deze habitattypes hierdoor achteruitgaan of verdwijnen is nader onderzoek naar de instroming vereist en dient het aanwezige stort te worden verwijderd of afgedekt. In het licht 
van de IHD kunnen hier in bepaalde ‘buffer’zones eventueel ook maatregelen uit voortvloeien, zoals het beperken van mest- en bestrijdingsmiddelen (deelgebied 3).

[*] Het betreft de habitattypes 7140 (Overgangs- en trilveen), 7210 (Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae), 7220 (Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)), 
7230 (Alkalisch laagveen), 3140 (Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. Vegetaties), 6410 (Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-Molinion)) en 6510 
(Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)) 

PI 4 Versterken van de bossen
Meer dan 70% van de SBZ bestaat uit bos en 50% uit Europees te beschermen boshabitattypen. Zowel de kwaliteit als de omvang van deze boskernen is momenteel vaak onvoldoende om het voortbestaan als 
habitattype en de overleving van de habitattypische soorten te kunnen garanderen. Gezien het grote aandeel privé-bossen (70% van de bossen) is een intensieve samenwerking nodig met verschillende partners om een 
voldoende verbetering van de boshabitattypes te realiseren. De landschapsecologische versterking betekent dat de momenteel niet-habitatwaardige bossen met veelal niet-inheemse boomsoorten omgevormd worden 
naar één van de Europese boshabitattypen en dit voornamelijk in Floordam-, Helle-, Snijssels-, Kareel- en Silsombos. Het bosareaal wordt daarnaast verder ontsnipperd via 72 ha (richtwaarde) effectieve bosuitbreiding 
(vnl. nabij Kastanje- en Silsombos en in bepaalde mate ook nabij Floordam- en Snijsselsbos). Voor de boshabitattypes (in alle deelgebieden) is de kwaliteitsdoelstelling verder ook minder exoten, meer oude bomen, meer 
dood hout, meer open plekken, meer mantel-zoomvegetaties (zie ook volgende prioriteit) en meer rustzones. De uitdaging bestaat er dus in de boseigenaars ervan te overtuigen om bij het multifunctioneel bosbeheer de 
ecologische functie voldoende te benadrukken. Het toepassen van de Criteria Duurzaam Bosbeheer en de doelstellingen die daarmee gepaard gaan voor de middellange termijn (20 jaar) zijn een goede opstap om de 
finale doelstellingen te bereiken.

PI 5 Aandacht voor mantel- en zoombeheer
Een belangrijke sterkte van deze SBZ is de veelheid aan habitattypen. Een zwakte is dan weer de veelal abrupte overgang tussen de gesloten habitattypen (bos) enerzijds en open habitattypen of het omgevend landschap 
anderzijds. Door die plotse overgangen geleidelijker te laten verlopen langsheen een goed ontwikkelde mantelzoomvegetatie van tenminste 5 m breed, worden de habitattypen niet alleen beter gebufferd tegen 
invloeden van buitenaf, maar worden ze ook aantrekkelijker voor tal van habitattypische soorten waaronder vleermuizen. Deze maatregel kan zowel door privé-eigenaars, beherende instanties als overheden uitgevoerd 
worden. Mantel-zoomvegetaties maken deel uit van de ruigtes [*] . Om dit type in een goede staat in stand te houden is er 40 ha van dit type kwaliteitsvol te beheren in dit habitatrichtlijngebied. Extra aandacht voor 
deze maatregel zal dan ook gevraagd worden in de verschillende beheerplannen van terreinbeherende verenigingen en het ANB.

[*] Het betreft habitattype 6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones
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Inspanning Omschrijving Inspanning

PI 6 Verdroging voorkomen
Verdroging vormt een bedreiging voor de kwetsbare blauwgraslanden, moerasbossen en moerasvegetaties van deze SBZ. Deze habitattypes komen vooral voor in Torfbroek, Floordam-, Silsom- en Kastanjebos 
(deelgebieden 1, 3-5), waar verdroging dus voorkomen dient te worden. In Silsombos en Torfbroek is dit probleem (momenteel) niet aan de orde. In Floordam- en Kastanjebos dient er aandacht aan gegeven te worden.

PI 7 Soortgerichte maatregelen
Via enkele ‘soortbeschermingsprojecten’ wordt het leefgebied van een aantal van deze soorten verbeterd. Voorbeeldprojecten ten voordele van o.m. vleermuizen zijn het (her)inrichten van (kerk)zolders en het 
aanleggen en onderhouden van kleine landschapselementen. Dergelijke ecologische infrastructuur dient goed doordacht aangelegd te worden zodat soorten het als verbindingelement of stapsteen kunnen gebruiken 
tussen de verschillende habitatkernen en er geen conflictsituaties ontstaan met het behoud van de Europees te beschermen habitattypen.Andere voorbeeldprojecten zijn het wegnemen van vismigratieknelpunten en 
het verbeteren van de waterkwaliteit voor bittervoorn of zorgen voor een optimaal (water)beheer ter hoogte van grote zeggenrijke vegetaties waarin zeggekorfslak voorkomt.

PI 8 Verbetering van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater Overstromingen met (vuil) oppervlaktewater vormen een bedreiging voor kwetsbare habitattypes. Zo bedreigt het verontreinigde oppervlaktewater van de Keibeek de zeldzame habitattypen in het Torfbroek (deelgebied 

3), de slechte waterkwaliteit van de Lei- en Barebeek bedreigt moerasbossen in Floordam-, Snijssels- en Hellebos (deelgebied 1-2), de matige tot slechte waterkwaliteit van de Molen- en Weesbeek bedreigen kwetsbare 
vegetaties in Silsombos en de Molenbeekvallei (deelgebieden 5) en de matige waterkwaliteit van de Lipsebeek bedreigt de bossen van Kastanjebos (deelgebied 4).De waterkwaliteit van deze beken dient prioritair 
verbeterd te worden. Plaatselijke en periodieke ruimingen kunnen bovendien overstromingen ter hoogte van kwetsbare vegetaties voorkomen.
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2.3   Gebiedsgerichte aandachtspunten voor de uitvoering

Tijdens het overleg over de instandhoudingsdoelstellingen is een aantal gebiedsgerichte aandachtspunten voor de uitvoering aangebracht door de deelnemers aan het voorafgaand overlegproces. In deze paragraaf worden deze meegegeven ter 
informatie. De lijst is niet limitatief noch bindend. Het is bovendien mogelijk dat deze lijst wijzigt tijdens het implementatieproces.

Omschrijving aandachtspunten
1  Natuurbeheer

De sector natuurbeheer vraagt dat er duidelijkheid wordt verschaft over wat de oorzaak is voor de verdroging die nu wordt waargenomen in het Hellebos (De sector haalt hierbij als mogelijke oorzaak grondwaterwinning door de slipschool aan), gezien dit een mogelijk 
knelpunt vormt voor het behalen van de gunstige staat van instandhouding binnen de SBZ.
(Bron: S-IHD rapport)

2  Departement MOW

Het beleidsdomein MOW vraagt dat bij het nemen van maatregelen in de SBZ-gebieden overleg plaatsvindt met de gewestwegbeheerder ivm het regenwaterbeheer.
(Bron: S-IHD rapport)

3  Sector landbouw

De sector landbouw vraagt dat bij realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen rond graslandhabitats rekening gehouden wordt met de sector landbouw, zodanig dat voor de sector een duurzame bedrijfsvoering kan verzekerd worden. De sector vraagt dat duidelijk 
wordt wat de rol van de landbouw kan en zal zijn in deze realisatie.
(Bron: S-IHD rapport)

4  Sector landbouw

De sector landbouw vraagt dat bij het nemen van toekomstige maatregelen omtrent het tegengaan van vervuiling van het grondwater, deze niet enkel genomen worden ten opzichte van de landbouwsector, maar dat eveneens andere gebruikers zoals huishoudens een 
bijdrage dienen te leveren aan de oplossing van dit knelpunt.
(Bron: S-IHD rapport)

5  Sector landbouw / Sector jacht / Gemeente Steenokkerzeel / Gemeente Kampenhout

De sectoren landbouw en jacht en de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout vragen dat, voor het voorkomen van overstromingen, beken en drainagegrachten voldoende geruimd worden in de toekomst. De sectoren landbouw en jacht vragen eveneens dat bij het 
ruimen van slib, het slib en afval worden afgevoerd en dat hierop voldoende controle gebeurt. Zij voeren aan dat slib momenteel uitspoelt op aanpalende gronden.
(Bron: S-IHD rapport)
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3   Openstaande taakstelling

3.1   Habitats

De in dit hoofdstuk beschreven oppervlaktebalans op SBZ niveau werd als taakstelling vastgesteld in het S-IHD-besluit voor deze SBZ. Op basis hiervan is een indicatieve verdeling van de doeloppervlaktes over de verschillende deelgebieden gebeurd 
via een modelmatige berekening. In paragraaf 3.1 wordt per aangewezen habitattype in deze SBZ het overzicht gegeven van de totale oppervlaktedoelen, de oppervlakte actueel habitat en het openstaand saldo aan te realiseren habitat (door 
omvorming vanuit bestaande andere natuur of door uitbreiding op plaatsen die nu niet ingenomen zijn door natuur). In de volgende managementplannen zal dit overzicht geactualiseerd worden met een stand van zaken en het openstaand saldo. 
Voor de soorten wordt geen oppervlaktebalans weergegeven. Gezien de complexe koppeling van de populatiedoelen aan habitats, regionaal belangrijke biotopen en andere vegetatietypes is het momenteel niet mogelijk om voor soorten een 
betekenisvolle openstaande taakstelling met oppervlaktebalans op te geven. In 3.2 wordt de taakstelling voor de soorten kort voorgesteld; voor een meer gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar Bijlage 2 bij het IHD-besluit. De geactualiseerde 
openstaande taakstelling wordt in een latere fase van de managementplannen weergegeven.
In hoofdstuk 6. Richtkaart wordt indicatief de actuele ligging van de habitats en de indicatieve verdeling van de doelen over de verschillende deelgebieden weergegeven. De verdeling van deze doelen over de verschillende deelgebieden maakt deel uit 
van het overleg met de betrokken actoren in het overlegplatform voor deze SBZ. De verdeling kan naar aanleiding daarvan in een volgende versie van het managementplan aangepast worden.

Habitat code Besluit Vlaamse regering Openstaande 
taakstelling

Opp. 
totaal doel

(ha)

Opp. 
actueel

(ha)

Opp. uitbreiding en 
omvorming

(ha)

3140 6.70 4.70 2.00

6230 0.30 0.30 0.00

6410 15.50 1.50 14.00

6430 40.00 60.00 -20.00

6510 13.00 4.00 9.00

7140 2.00 0.20 1.80

7210 1.00 0.08 0.92

7220 ** 0.00 0.00 0.00

7230 1.00 0.50 0.50

9120 175.00 165.00 10.00

9160 375.00 275.00 100.00

91E0 320.00 248.00 72.00

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

Bittervoorn behoud

Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Ruige/Gewone/Kleine dwergvleermuis, 
Rosse vleermuis, Franjestaart, Watervleermuis, Brandts vleermuis/Gewone 
baardvleermuis

behoud

Zeggekorfslak behoud

3.2   Soorten
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4   Overzicht van de prioritaire inspanningen

Voor het realiseren van de taakstelling (zie hoofdstuk 2) zijn door de Vlaamse regering een aantal prioritaire inspanningen gedefinieerd. De prioritaire inspanningen beschrijven de verschillende acties die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de 
taakstelling. De planning van deze acties hangt onder andere af van de beschikbare budgetten, de maatschappelijke context en de aanwezige kennis. Een aantal acties moeten echter prioritair gerealiseerd worden binnen de planperiode van het 
Vlaamse Natura 2000 programma 2014-2020 om:
• de verdere achteruitgang van habitattypes of soorten te stoppen of te vermijden (prioriteit stand still);
• de Vlaamse taakstelling 2020 te realiseren (prioriteit 2020).

Door de Vlaamse regering zijn in het S-IHD-besluit de prioritaire inspanningen bepaald waarbinnen één of meerdere prioritaire actie(s) moeten worden uitgewerkt en gerealiseerd in deze SBZ. Het nader omschrijven van de acties gebeurt in overleg 
met alle betrokkenen binnen het overlegplatform tegen begin 2015 voor vastlegging in een nieuwe versie van het managementplan. Bijzondere aandacht zal hierbij gegeven worden aan die acties die binnen de planperiode 2015-2020 uitgevoerd 
moeten worden. Vanaf 2019 kunnen immers de nodige verplichtende maatregelen opgelegd worden indien blijkt dat prioritaire acties anders niet gerealiseerd worden binnen deze planperiode.

In paragraaf 4.1 is het overzicht van de prioritaire inspanningen weergegeven en de prioriteit m.b.t. de planperiode 2014-2020. In de volgende managementplannen zal dit overzicht aangevuld worden met een overzicht van de acties die vallen binnen 
deze verschillende inspanningen en van hun status.
In hoofdstuk 6. Richtkaart wordt een ruimtelijk overzicht van de verdeling van de prioritaire inspanningen over de verschillende deelgebieden weergegeven.

Prioritaire inspanning cfr. Besluit Vlaamse regering Prioriteit

PI 1 Herstel van blauwgraslanden in Torfbroek, Silsom- en Snijsselsbos Standstill

PI 2 Versterken en beschermen van de water- en moerashabitats in Torfbroek en Silsombos Standstill

PI 3 Bufferen van hoog kwalitatieve habitattypen in Torfbroek Standstill

PI 4 Versterken van de bossen 2050

PI 5 Aandacht voor mantel- en zoombeheer 2050

PI 6 Verdroging voorkomen 2050

PI 7 Soortgerichte maatregelen 2050

PI 8 Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater Standstill

4.1   Inspanningsmatrix

Gezien er nog geen vastgestelde actielijst is, worden in deze versie van het managementplan enkel de prioritaire inspanningen zoals vastgesteld in het S-IHD-besluit weergegeven. Zodra de actielijst is vastgesteld, wordt deze in een volgende versie van 
het managementplan aan de inspanningsmatrix toegevoegd.
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In dit hoofdstuk wordt beschreven welke milieucondities vereist zijn voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding voor de aangewezen habitats en soorten. Bij de opmaak van dit MP 1.0 was een gebiedsgerichte invulling niet mogelijk. 
Informatie over de vereiste milieuomstandigheden voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van de habitats en soorten zijn te vinden in de publicatie "Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van 
instandhouding van de Natura 2000 habitattypen", gepubliceerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met als referentie T’Jollyn et al., 2009 en te consulteren op www.inbo.be/natura 2000.

5   Taakstelling inzake de verbetering van het natuurlijk milieu
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De richtkaart is een belangrijk ruimtelijke afwegingskader voor plannen, projecten, instrumenten… Het geeft in de eerste plaatst een synthese van de stand  van zaken op het terrein en zoals gepland. Een natuurdoel is immers pas 'geplaatst', wanneer 
inrichting en beheer van het betrokken perceel afgesproken zijn in een natuurbeheerplan, of één van de gelijkwaardige plannen die er mee gelijkgesteld kunnen worden. In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van de geplande doelen in 
natuurbeheerplannen of gelijkaardige plannen. Zolang een deel van de taakstelling niet is opgenomen, bevat de richtkaart daarnaast een ecologisch geschikte zoekzone die ruim genoeg is om via vrijwilligheid en socio-economische afwegingen te 
zoeken naar een optimale plaatsing van de resterende doelen en daartoe gevrijwaard wordt.  De bepaling van deze zoekzone gebeurt  op Vlaams niveau aan de hand van de actuele en natuurlijke potentiekaarten , rekening houdend met de 
oppervlakte waarvoor reeds garanties zijn op een correct beheer via een geïntegreerd beheerplan of een gelijkaardig instrument en socio-economische belangen. Dit gebeurt door middel van een geobjectiveerde, modelmatige berekening.  Naarmate  
bijkomende doelen worden 'geplaatst', door natuurbeheerplannen of gelijkwaardig instrumenten of in voorkomend geval, via verplichtingen, zal ook de omvang van de zoekzone(s) afnemen. De opmaak van de zoekzone(s) vormt dus het 
semiautomatische resultaat van de afspraken die gemaakt zijn over het onder correct beheer brengen van terreinen.

De richtkaart is in dit Managementplan 1.0 nog onvolledig omdat de benodigde data nog in opbouw of overleg zijn. Hieronder wordt per voorzien onderdeel aangegeven in welke mate het ingevuld is in deze planversie.

6   Richtkaart

6.1 Situering actuele habitats
De situering van de actuele habitats is indicatief opgenomen in kaarten 1 en 2.

6.2 Situering vegetaties als leefgebied voor Europees te beschermen soorten
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.

6.3 Aanwezigheid van habitattypische soorten
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.

6.4 Ruimtelijke verdeling van de instandhoudingsdoelstellingen
De ruimtelijke verdeling van de oppervlaktedoelstellingen voor de verschillende habitattypes in dit SBZ zijn opgenomen in kaart 1.

6.5 Ruimtelijke verdeling van de prioritaire inspanningen
De ruimtelijke verdeling van de prioritaire inspanningen is weergegeven in kaart 2. De codes verwijzen naar de tabel in paragraaf 4.1.

6.6 Situering van de gebieden beheerd met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.

6.7 Zoekzones
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.

6.8 Actiegebieden voor de verbetering van het leefmilieu
In deze planversie werd deze deelkaart nog niet opgenomen.

Kaart 1. Situering van de actuele habitats (indicatief) en de ruimtelijke verdeling van de oppervlaktedoelstellingen voor de verschillende habitattypes.

Kaart 2. Situering van de actuele habitats (indicatief) en de ruimtelijke verdeling van de prioritaire inspanningen. De codes verwijzen naar de tabel in paragraaf 4.1.

Kaartenlijst
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Doelen DG BE2400010-5:
6230 - 1 ha
6410 - 12 ha
6430 - 38 ha
6510 - 11 ha
9120_9190 - 103 ha
9160 - 142 ha
91E0 - 191 ha

Doelen DG BE2400010-4:
6410 - 1 ha
6430 - 2 ha
6510 - 2 ha
9120_9190 - 7 ha
9160 - 72 ha
91E0 - 9 ha

Doelen DG BE2400010-3:
3140 - 7 ha
6410 - 3 ha
7140 - 3 ha
7210 - 1 ha
7230 - 1 ha
91E0 - 23 ha

Doelen DG BE2400010-2:
9120_9190 - 45 ha
9160 - 151 ha
91E0 - 46 ha

Doelen DG BE2400010-1:
9120_9190 - 20 ha
9160 - 10 ha
91E0 - 51 ha

SBZ-H BE2400010 VALLEIGEBIED TUSSEN MELSBROEK, KAMPENHOUT, KORTENBERG EN VELTEM
Kaart 1.1

Situering

16/12/2014Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be

Habitat Natura 2000
3140
6410
6430
6510
7140

! ! 7210
7230
9120
9160
91E0
Actueel Habitat - RBB
Deels habitat
SBZ-H

Vlaanderen±

0 2 41
km

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



BE2400010-5
PI 1, 2, 4, 5, 7, 8

BE2400010-4
PI 4, 5, 6, 8

BE2400010-3
PI 1, 2, 3, 4, 5, 8

BE2400010-2
PI 4, 5, 7, 8

BE2400010-1
PI 4, 5, 6, 7, 8

SBZ-H BE2400010 VALLEIGEBIED TUSSEN MELSBROEK, KAMPENHOUT, KORTENBERG EN VELTEM
Kaart 2.1

Situering

17/12/2014Bron: Vlaamse overheid, gebruik van de topografische kaart van het NGI www.ngi.be

Legende
SBZ-H

Vlaanderen

±
0 2 41

km

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



Het Vlaams Natura 2000-programma bevat een globaal afwegingskader, met daarin: 
• een onderlinge afweging van de ecologische vereisten van zowel de Europees te beschermen habitattypes, van de Europees te beschermen soorten als van de soorten die typisch zijn voor een Europees te beschermen habitat;
• een afweging voor soorten van regionaal belang van de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen voor boshabitats ten aanzien van ecologische vereisten voor vogelsoorten die karakteristiek zijn of vaak voorkomen in grotere, open en 

natuurkwaliteitsvolle weilandcomplexen.
In dit hoofdstuk moet worden aangegeven op welke wijze bij de realisatie van de taakstelling dit afwegingskader toegepast werd of zal worden.

De informatie over de uitvoering van het globaal afwegingskader voor deze SBZ wordt toegevoegd vanaf de volgende versie van het managementplan. Het Vlaams Natura 2000-programma, waar het globaal afwegingskader Natura 2000 deel van 
uitmaakt, bestaat immers nog niet bij de opmaak van dit Managementplan 1.0. Bovendien ontbreken in deze planversie belangrijke elementen die relevant zijn voor de beschrijving van de uitvoering van het globaal afwegingskader, zoals de 
ruimtelijke configuratie van de gebieden beheerd met het oog op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de zoekzones.

7   Gebiedsgerichte toepassing van het globaal afwegingskader Natura 2000
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