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Inleiding 
 
Het instituut voor Natuurbehoud ontving de vraag van Afdeling Natuur - Limburg om enkele punten 
na te kijken in het MER Dilsen-Stokkem – recreatieve ontsluiting van een terrein te Lanklaar 
(Aeolus, 2003).  De aanleiding hiertoe is een discussie met de cel MER aangaande de kwaliteit van 
de effectvoorspelling in dit MER. Het betreft in het bijzonder: 
 

1. avifaunistische waarde van het gebied en toetsing aan de criteria om in aanmerking te 
komen als Vogelrichtlijngebied 
 
2. methode kwetsbaarheidsanalyse en vervangbaarheid op basis van ecologische 
draagkracht 
 
3. effectbepalingen en effecten van milderingen (methode, juistheid van inschatting) 
 
4. conclusies met betrekking op de effecten van het project indien men zou uitgaan van een 
populatiebenadering (in casu voor de Bijlage IV-soorten en de Vogelrichtlijnsoorten 
Blauwborst, Nachtzwaluw en Boomleeuwerik) 
 
5. in welke mate zijn de voorgestelde compensaties voldoende om de hinder van het project 
op te vangen en de aanwezige populaties in stand te houden? 
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1. Avifaunistische waarde van het gebied en toetsin g aan de criteria van de 
Vogelrichtlijn 
 
Avifaunistische waarden 
 
De actuele avifaunawaarden van het gebied, zoals beschreven in het MER, worden vergeleken met 
de beschikbare gegevens uit de databank voor de Vlaamse Broedvogelatlas (Vermeersch, G et al, in 
opmaak).  
 
De inventarisaties in het kader van het MER gebeurden in het voorjaar 2002. De opgegeven aantallen 
broedvogels in deel 3 (kwetsbaarheidsanalyse) en deel 7 (inventarisatie fauna en flora) stemmen niet 
altijd overeen. Zo is er in deel 3 bijvoorbeeld sprake van 16 broedkoppels Boomleeuwerik en 10 
koppels Blauwborst, terwijl er in deel 7 sprake is van 29 koppels Boomleeuwerik en 13 koppels 
Blauwborst.  Om na te gaan of het gebied in aanmerking komt als vogelrichtlijngebied, moeten de 
aantallen van de bijlage I-soorten zo nauwkeurig mogelijk gekend zijn. Voor deze soorten geven we 
het minimum en maximum aantal, zoals vermeld in het MER.  Voor de overige soorten werden de 
aantallen van deel 7 overgenomen. 
 

Tabel 1. overzicht van Annex I-vogelsoorten en Rode-lijstsoorten in het gebied. 
 Aantal 

broedvogels in 
studiegebied  
(MER Aeolus) 

Rode-Lijststatus in Vlaanderen 

Vogelrichtlijn   
Nachtzwaluw 9 bp + 1 individu Bedreigd 
Boomleeuwerik Min 16 - max 29 bp Kwetsbaar 
Blauwborst Min 10 – max 13 bp  
Wespendief (1)  
Zwarte specht 1  
   
Rode- lijstsoorten   
Dodaars 3 Achteruitgaand 
Rietgors 11 Achteruitgaand 
Geelgors 9 Bedreigd 
Boompieper 12 Achteruitgaand 
Gekraagde 
roodstaart 

5 Kwetsbaar 

Graspieper 10 Achteruitgaand 
Roodborstapuit 2 Bedreigd 

 
In januari 2003 gebeurde tevens een wintertelling van de vogels op de waterplas. De meest 
voorkomende soort is Kokmeeuw (aantal niet bepaald). Het aantal individuen van de belangrijkste 
soorten wordt gegeven in de volgende opsomming: Fuut (56), Smient (25), Krakeend (2), Wintertaling 
(35), Slobeend (8), Tafeleend (125), Kuifeend (>200), Brilduiker (35), Nonnetje (6), Grote Zaagbek (3), 
Stormmeeuw (>10) 
 
Binnen het projectgebied komen 5 Annex I-soorten van de vogelrichtlijn voor naast 7 andere Rode-
lijstsoorten (Tabel 1). Het projectgebied heeft dus een zeer hoge waarde voor broedvogels. Kaart 7.2 
van het MER bevestigt dat het grootste deel van het projectgebied waardevol tot uiterst waardevol is 
voor avifauna. Alleen de grote plas en de zone ten zuiden van deze plas werden niet als waardevol 
gewaardeerd wegens onvoldoende gegevens. Gezien de belangrijke functie voor overwinterende 
watervogels is deze plas eveneens waardevol voor avifauna. 
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Komt het gebied in aanmerking als Vogelrichtlijngeb ied ? 
 
In de omgeving van het gebied ligt het Vogelrichtlijngebied Mechelse Heide en Vallei van de 
Ziepbeek.   Het Vogelrichtlijngebied is aangeduid voor volgende broedvogels van de Bijlage I: 
Roerdomp (Botaurus stellaris); 1 bp,  Wespendief (Pernis apivorus); 3- 4 bp, Bruine kiekendief (Circus 
aeruginosus); Korhoen (Tetrao tetrix tetrix); 5-8 bp ; nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus); 10-15 ; 
Ijsvogel (Alcedo atthis); 2 bp ; Zwarte specht (Dryocopus martius); 3 bp Boomleeuwerik (Lullula 
arborea); 20 bp, Blauwborst (Luscinia svecica); 15 bp Niet-broedende Bijlage I-soorten zijn Visarend 
(Pandion haliaetus)  en Kraanvogel (Grus grus): > 30 pleisterende exemplaren 
 
De Grensmaas op 5 km ten oosten van het studiegebied komt in aanmerking als nieuw 
vogelrichtlijngebied en werd opgenomen als Important Bird Area (BirdLife International/European Bird 
Census Council 2000).  
 
Om na te gaan of het projectgebied in aanmerking komt als vogelrichtlijngebied, hanteren we de 
methodiek van het instituut voor natuurbehoud (Decleer et al, 2002). Deze werd opgesteld in functie 
van de geplande  herziening van de Vogelrichtlijngebieden door de Vlaamse regering.  De criteria zijn 
gebaseerd op de selectiecriteria voor het aanwijzen van vogelrichtlijngebieden in Groot-Brittanië 
(Stroud et al, 2001). Om in aanmerking te komen voor de afbakening als Vogelrichtlijngebied bestaan 
er 2 opties: 
 
1. het gebied wordt met het aansluitende Mechels Bo s en Lanklaarderbos toegevoegd aan het 
Vogelrichtlijngebied van de Mechelse Heide en de Zi epbeek.  
 
Zones waar deze soorten en/of hun habitat buiten, maar aangrenzend aan een vogelrichtlijngebied 
voorkomen, komen in aanmerking voor toevoeging wanneer voldaan wordt aan de volgende criteria: 

• ze dragen bij aan de consistentie van de afbakening (samenhangende entiteiten); 
• na 17 oktober 1988 zijn deze gebieden belangrijk geworden voor soorten en/of hun habitat; 
• de zones zijn potentieel belangrijk voor de instandhouding van de soorten of voor het herstel 

en instandhouding van hun habitat; 
• de zones zijn belangrijk als buffergebied voor de betreffende soorten en hun habitats. 

 
 
2.  het gebied wordt  toegevoegd aan nieuwe gebiede n die ondertussen van belang zijn voor 
Annex I-soorten of trekvogelsoorten in Vlaanderen, maar in 1988 niet zijn afgebakend als 
vogelrichtlijngebied. 
 
Hierbij wordt rekening gehouden met de hoger vernoemde criteria en met de volgende bijkomende 
criteria: 
 
1. Nieuwe gebieden worden als zeer belangrijk beschouwd indien ze behoren tot de 5 belangrijkste 
gebieden van Vlaanderen voor een soort van Annex I of als er meer dan 1 % van de populatie van het 
biogeografisch gebied voorkomt. 
 
2. aanvullend kunnen nieuwe gebieden als belangrijk beschouwd worden voor een Annex I-soort 
wanneer ze 1 % of meer van de Vlaamse broedvogelpopulatie omvatten. Wanneer dit voor bepaalde 
soorten geen duidelijke selectie van gebieden oplevert, wordt de voorkeur gegeven aan gebieden: 
 

• die een grotere populatiegrootte of -densiteit van de soort herbergen 
• die goed de geografische verspreiding van de soort in Vlaanderen weerspiegelen 
• die een groter broedsucces kennen 
• die historisch al zeer lang door de soort gebruikt worden 
• die meerdere Annex I-soorten herbergen 
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• die opgenomen worden door een aanzienlijke oppervlakte natuurlijk of seminatuurlijk habitat 
voor de soort 

 
3. nieuwe gebieden worden als belangrijk beschouwd voor trekvogelsoorten wanneer ze voldoen aan 
de ramsar-criteria (1%norm NW-europese populatie of geregeld meer dan 20.000 overwinterende 
watervogels) 
 
Toepassing van de criteria op het projectgebied 
 
Om na te gaan of het gebied belangrijk is voor de Annex I-soorten werden de gegevens van het MER 
vergeleken met de databank van de Vlaamse Broedvogelatlas (Vermeersch, G. , 2003- in opmaak) . 
Deze databank bevat informatie over de geschatte aantallen broedvogels in een atlashok van 5 op 5 
km.  
Aangezien er geen puntgegevens van de territoria beschikbaar zijn voor dit gebied, kan men niet 
bepalen hoeveel territoria er precies binnen een bepaalde perimeter liggen. Daarom worden de 
inventarisatiegegevens van het MER voor het studiegebied vergeleken met de aantallen in het  
atlashok van dit studiegebied (hok FS85D) en met de aantallen in de 6 atlashokken van het 
Vogelrichtlijngebied.  Deze 6 atlashokken worden in onderstaande tekst  ‘Regio Hoge Kempen’ 
genoemd. Figuur 1 toont de situering van het studiegebied, het vogelrichtlijngebied van de Mechelse 
heide en de vallei van de Ziepbeek en de overeenkomstige atlashokken. 
 

 
Figuur 1 : aanduiding van het studiegebied en het  Vogelrichtlijngebied Mechelse Heide en Vallei van 
de Ziepbeek op het raster van de atlashokken van de Broedvogelatlas 2003  
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Het projectgebied voldoet aan de volgende criteria voor aanduiding als vogelrichtlijngebied: 
 
1. Het gebied is na 17 oktober 1988 belangrijk gewo rden voor soorten en/of hun habitat 
 
 
Toestand rond 1988 
 
Om de toestand rond 1988 in te schatten, werd gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens van 
BWK versie1 (opname 1978-1981). Het projectgebied bestond in deze periode uit gesloten 
dennenaanplanten zonder ondergroei (Ppa), mijnterrils (Kg) en de bijhorende mijnterreinen (Ui). 
 
De dennenaanplanten in het projectgebied en het aanpalende Mechels bos hadden door hun gesloten 
karakter geen hoge biologische waarde. Ze kwamen wel in aanmerking als habitat voor Wespendief 
en Zwarte specht maar deze soorten broeden in veel hogere dichtheden in oudere bossen.  Rond de 
periode 1988 vond een actieve grindwinning plaats tussen de terrils in de zone van de huidige grote 
plas. Op basis hiervan kan men met zekerheid stellen dat er geen habitat voor Blauwborst 
(moerasbiotoop) aanwezig was in het projectgebied.  De mijnterrils werden sinds begin jaren 1970 niet 
meer opgehoogd waardoor zich pioniersvegetaties konden ontwikkelen. De mijnterrils zelf waren een 
potentieel geschikt habitat voor Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. Gezien de verstoring door de 
ontginningsactiviteiten was het gebied in deze periode minder geschikt. 
 
 
Evolutie tussen 1988 en 2003 
 
Na afloop van de grindwinning eind jaren 1990 ontstond een grote waterplas. Het grootste deel van de 
plas is diep en heeft hierdoor een beperkte ecologische waarde. Door de grote rust in het gebied en 
de ligging nabij de grensmaas, vormt deze waterpartij wel een belangrijke rustplaats voor 
overwinterende watervogels. In de ondiepe Krekenzone ontwikkelde zich moerasbiotopen waarin 
momenteel 9 koppels Blauwborst broeden. Buiten dit kerngebied broedt blauwborst nog in de ondiepe 
waterpartij aan de noordzijde van de lange terril (1 bp), aan de grote plas (1 bp) en in de Vulexplas (1 
bp). 
 
In het noordelijk deel van het gebied (bungalowzone Teutelberg) werd een zone met gesloten 
dennenaanplanten half open gekapt waardoor een geschikt habitat ontstond voor 4 koppels 
Nachtzwaluw.  De dennenaanplanten rond de opengekapte zone zijn spontaan verouderd waardoor 
dit habitat meer geschikt werd voor Wespendief en Zwarte specht. 
 
Op de mijnterrils en de voormalige mijnterreinen ten noorden van de tuinwijk van Eisden ontwikkelde 
zich een structuurrijke vegetatie van pionierbossen, struwelen, droge schraalgraslanden en open kale 
plekken. Hierdoor ontstonden geschikte biotopen voor 5 koppels Nachtzwaluw en 20 koppels 
Boomleeuwerik.  
 
Besluit: het gebied is na 1988 zeer  belangrijk geworden voor Blauwborst, Nachtzwaluw en 
Boomleeuwerik.   
 
 
2. De zones zijn potentieel belangrijk voor de inst andhouding van de soorten of voor het 
herstel en instandhouding van hun habitat 
 
 
Met behulp van de aantallen en dichtheden van broedvogels kan men het belang van het 
projectgebied nagaan in verhouding tot de populaties in de Hoge Kempen en Vlaanderen.  
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Aantallen   
 
Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal broedkoppels in het projectgebied, het atlashok en de Hoge 
Kempen. 
 
Tabel 2.  aantallen Annex I-broedvogels in het studiegebied, de Hoge Kempen en Vlaanderen, 
relatief belang van populaties in studiegebied ten opzichte van de Hoge Kempen en Vlaanderen  
(bronnen: Aeolus, 2003 en Vermeersch, G. , 2003). 
Aantal 
broedvogels 

studiegebied  Hoge Kempen Aandeel 
studiegebied 
t.o.v. Hoge 
Kempen 

Vlaanderen 
(databank Vlaamse 
Broedvogelatlas) 

Aandeel 
Hoge 
Kempen 
t.o.v. 
Vlaanderen 

Nachtzwaluw 9 bp + 1 
individu 

144-150 6 % 380-500 broedparen 
waarvan ca 400 in Limburg.  

29-39 % 

Boomleeuwerik 16 - 29 bp 126-128 13-23 % 520-800 broedparen 
waarvan het merendeel 
binnen de grote 
heideterreinen van Limburg 
en Antwerpen. 

16-24 % 

Blauwborst 10 –13 bp 50-53 19-25% Circa 2900-3800 broedparen 
Soort gaat sterk vooruit in 
Vlaanderen 

1-2 % 

Wespendief (1) 12 8% 170-250 bp 5-7% 
Zwarte specht 1 57-69 1-2 % 650-1000 bp  3-5 % 
 
De aantallen broedkoppels van Boomleeuwerik en Blauwborst in het projectgebied bedragen 10 % en 
25 % van de totale populaties van de Hoge Kempen. Het aantal Nachtzwaluwen bedraagt ongeveer 6 
% van de populaties in de Hoge Kempen. Het projectgebied levert een belangrijke bijdrage aan de 
instandhouding van deze soorten op het niveau van de Hoge Kempen.  
 
Voor Wespendief en Zwarte specht is het minder zinvol om de aantallen binnen het projectgebied te 
vergelijken met de aantallen in de Hoge Kempen en Vlaanderen omdat het telkens om slechts 1 
broedkoppel gaat. 
 
De Hoge Kempen vormen op Vlaams niveau een prioritair kerngebied voor Nachtzwaluw en 
Boomleeuwerik (meer dan 10 % van de totale populaties). Opname van het projectgebied als 
Vogelrichtlijngebied betekent op Vlaams niveau een significante verhoging van de beschermde 
populaties. 
 
De aantallen van Blauwborst zijn klein op het niveau van Vlaanderen. De populaties in het 
projectgebied vormen wel een belangrijk onderdeel van de populaties in de Hoge Kempen en dus van 
de geografische verspreiding van de soort in Vlaanderen. 
 
 
Dichtheden 
 
Tabel 3 geeft een overzicht van de dichtheden van Annex I-broedvogels per km² in het projectgebied, 
het atlashok en de Hoge Kempen. De berekeningen zijn gebaseerd op de bovenstaande aantallen. 
 
Tabel 3. dichtheden (aantal broedparen per km²) van Annex-I broedvogels in het studiegebied, de Hoge 
Kempen en Vlaanderen. 
Dichtheid: aantal 
bp/km² 

studiegebied  atlashok met 
studiegebied 

Regio SBZ Mechelse 
Heide en vallei van 
de Ziepbeek 

Nachtzwaluw 3.6 1.32 0,96-1 
Boomleeuwerik 6.4-11.6 2.2 0.80-0.89 
Blauwborst 4-5 0.52-0.56 0.33-0.35 
Wespendief 0.4 0.12 0.08 
Zwarte specht 0.4 0.4-.06 0.38-0.46 
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Wanneer we  het aantal broedkoppels per km² van het atlashok van het projectgebied vergelijken met 
de dichtheid van de 6 atlashokken van het Vogelrichtlijngebied van de Mechelse heide,  dan stellen 
we vast dat 4 Annex I-soorten (Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Blauwborst en Wespendief) in hogere 
dichtheden voorkomen in het atlashok van het projectgebied, dan in de omliggende 6 hokken van het 
Vogelrichtlijngebied. De dichtheden voor zwarte specht liggen in dezelfde grootteorde als in de rest 
van het gebied.  
 
Wanneer we het aantal broedkoppels per km²  binnen het projectgebied van 250 ha vergelijken met 
de gemiddelde dichtheid binnen het overeenkomstige atlashok van 2.500 ha, dan zien we dat de 
dichtheden voor Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, en Blauwborst binnen het projectgebied veel hoger 
liggen dan in het hele atlashok. De waardevolle biotopen voor deze soorten situeren zich dus duidelijk 
binnen het projectgebied. 
 
Besluit: het projectgebied kent hoge aantallen en dichtheden van Blauwborst, Nachtzwaluw en 
Boomleeuwerik. Op basis van wetenschappelijke criteria komt dit gebied met het ertussen liggende 
Mechels Bos in aanmerking voor toevoeging aan het Vogelrichtlijngebied “Mechelse heide en vallei 
van de Ziepbeek”.  
 
Opname van het projectgebied draagt op Vlaams niveau bij tot een betere bescherming van  de 
populaties Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. Voor Blauwborst betekent de opname als 
Vogelrichtlijngebied een bescherming van de populaties in de Hoge Kempen, wat van belang is voor 
de biogeografische verspreiding van de soort in Vlaanderen. 
 
 
 
2. Methode kwetsbaarheidsanalyse en vervangbaarheid  op basis van ecologische 
draagkracht 
 
 
Kwetsbaarheidsanalyse 
 
Essentieel in een kwetsbaarheidbenadering is dat niet een milieueffect voorspeld wordt, maar 
uitgegaan wordt van een verwachting dat een specifiek milieusysteem in negatieve zin zal veranderen 
door een bepaalde effectgroep (biotoopverlies, barrière-effect, …).  In deze benadering wordt 
kwetsbaarheid gedefinieerd als een gevoeligheid van een milieusysteem én een waardering van dat 
systeem. Gevoeligheid is daarbij altijd gekoppeld aan een effectgroep (b.v. ecotoopverlies). Gevoelige 
systemen die hoog gewaardeerd worden voor een bepaald thema (bvb. fauna en flora: natuurbehoud) 
zijn zeer kwetsbaar. Voor elke verwachte effectgroep kan een kwetsbaarheid gedefinieerd worden. 
Door milieusystemen ruimtelijk te situeren en te karakteriseren, kan gesproken worden van een 
ruimtelijke kwetsbaarheidbenadering.  
 
Onderstaande tekst gaat na in welke mate het MER voldoet aan de vereisten van een 
kwetsbaarheidsanalyse: 
 

• Het MER geeft wel een bespreking van de biologische waarden van de verschillende 
deelzones (aanwezigheid van rode lijstsoorten) en enkele adviezen om de aanwezige 
natuurwaarden te beschermen. Er gebeurt echter geen koppeling van de gevoeligheid van de 
actuele natuurwaarden naar de betrokken effectgroepen (verstoring, biotoopverlies). Nochtans 
bestaan hiervoor methodieken. Zo geeft de studie van Heutz et al. (1998) een bepaling van de 
ecologische draagkracht op basis van een kwetsbaarheidsanalyse. Hierin worden 
gevoeligheden voor biotoopverlies en verstoring beschreven. 
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Gevoeligheid voor biotoopverlies en eutrofiëring (n aar Heutz, G en Verheyen, R.F., 1998) 
 
Gevoeligheid voor biotoopverlies  
 
de aanwezigheid van rode-lijstsoorten verhoogt de kwetsbaarheid van het ecotoop voor biotoopverlies. Uit de 
waarderingskaarten van deel 7 blijkt dat de meeste gebieden waardevol tot zeer waardevol zijn voor één of meer van de 
onderzochte categorieën (flora en diverse faunagroepen). Alleen de zone van de grote plas krijgt nergens een 
waardering. Gezien het belang van deze plas voor grote aantallen watervogels, is deze eveneens kwetsbaar voor 
biotoopverlies. Alle andere zones in het projectgebied zijn rijk aan diverse rode lijstsoorten, waardoor ze zeer kwetsbaar 
zijn voor biotoopverlies.  
 
Gevoeligheid voor verstoring 
 
hogere planten : met uitzondering van de zogenaamde tredplanten (soorten zoals gewoon straatgras en brede 
weegbree) zijn de meeste hogere planten gevoelig voor betreding. Zones met een hoog aandeel rode-lijstplanten 
hebben een hoge biologische waarde en dienen als zeer kwetsbaar voor verstoring door betreding beschouwd te 
worden.  
 
vogels : de verstoringsgevoeligheid hangt sterk af van soort tot soort. Vooral in de voortplantingsperiode kan verstoring 
ernstige gevolgen hebben. Roofvogels en nachtzwaluw zijn zeer gevoelig voor verstoring. De overige soorten zijn 
gevoelig voor verstoring. Zones met een hoog aandeel rode-lijstsoorten of annex I-soorten een hoge biologische waarde 
hebben en zijn bijgevolg zeer kwetsbaar voor verstoring. 
 
Amfibieën en reptielen: reptielen zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor verstoring. Worden zij bij het zonnen te vaak 
gestoord, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor het uitvoeren van levensnoodzakelijke activiteiten aangezien ze 
niet meer voldoende energie uit zonnewarmte kunnen halen. Amfibieën zijn vaak nachtactief en minder gevoelig voor 
verstoring. 
 
Insecten:  indien recreatie geen biotoopdegradatie tot gevolg heeft, worden dagvlinders als weinig verstoringsgevoelig 
beschouwd. Voor sprinkhanen kan een beperkte verstoring positief zijn door het opener worden van de vegetatie. 
Zandloopkevers in open zandige gebieden zijn kwetsbaar voor betreding omdat larven juist daar kuiltjes maken om 
voedsel te vangen. In gebieden met eerder gesloten vegetatie kan een beperkte betreding en aanwezigheid van paadjes 
dan weer wel positief zijn omdat dit vaak de enige plaatsen zijn met open zand.  

 
• In deel 7 van het MER worden nog bijkomende effecten onderscheiden waaronder verdroging 

en barrièrewerking. De kwetsbaarheidsanalyse houdt hiermee geen rekening. Nochtans zijn de 
zones met zilte kwel en de grindstroken langs de plas kwetsbaar voor verdroging. Daarnaast 
zijn de populaties van verschillende soorten, waaronder amfibieën en reptielen, kwetsbaar 
voor barrièrewerking.  

 
• Het MER vertrekt van de beoordeling van de ecologische waarde per deelzone. De 

waarderingskaarten in deel 7 geven wel verschillende waarderingskaarten voor vegetatie en 
diverse faunagroepen, maar geen geïntegreerde kaart met een synthese van alle 
natuurwaarden. Het MER geeft ook geen ruimtelijke situering van de betrokken biotopen maar 
bespreekt de kwetsbaarheid per deelzone, waarin steeds verschillende biotopen kunnen 
voorkomen. Het ontbreken van een biotopenkaart met ruimtelijke situering maakt het 
onmogelijk om een kwetsbaarheidsanalyse op biotoopniveau te maken.  

 
 
Vervangbaarheid 
 
Het MER definieert vervangbaarheid als de mate waarin ecologische waarden in deelzones binnen 
het projectgebied elders kunnen worden gecreëerd indien zij door projectontwikkeling zouden worden 
vernietigd of bedreigd.  
 
De BWK definieert “vervangbaarheid” als de effectieve mogelijkheid om een ecotoop te creëren, 
rekening houdend met de tijd die nodig is om tot een specifiek ecologisch evenwicht te komen. Het 
criterium “vervangbaarheid” kan niet toegepast worden voor een karteringseenheid, los van het 
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omgevend gebied. (De Blust et al, 1985). De definitie van de BWK is dus ruimer en omvat niet alleen 
het aspect van biotoopcreatie, maar ook de aspecten van een ontwikkelingstijd en het verband met de 
omgeving.  Hieronder onderzoeken we in welke mate de bespreking van het MER beantwoord aan 3 
aspecten van vervangbaarheid. 
 
1 Vervangbaarheid: dit aspect impliceert dat de biotopen op andere locaties kunnen hersteld worden: 
 

• het MER stelt terecht dat de biotopen van terrils en brakke kwelzones praktisch gezien niet op 
andere locaties kunnen vervangen worden. In plaats van de betrokken ecotopen op een 
andere plaats te vervangen, geeft het MER hier echter een overzicht van maatregelen om 
negatieve effecten op de actuele natuurwaarden te beperken. Deze voorstellen beperken wel 
de negatieve effecten van het oorspronkelijke project maar compenseren geen natuur op een 
andere plaats. Het MER stelt dat de populaties van rode-lijstsoorten kunnen behouden blijven 
door habitatverbetering, maar biedt hiervoor geen onderbouwing. In welke mate gaan de 
populaties achteruit door het project en in welke mate moet men dan een bepaalde 
oppervlakte habitat verbeteren? 

 
• Vervanging van het bosrandbiotoop van Bungalowzone “Teutelberg” kan volgens het MER 

door het open maken van gesloten dennenaanplanten op de steilrand van het Kempens 
plateau. Hierdoor zullen inderdaad opnieuw geschikte bosrandbiotopen ontstaan, maar tevens 
biotoopverlies voor het type gesloten naaldhoutaanplant.  

 
• Vervanging van de grindzones kan volgens het MER door deze op andere locaties langs de 

grote plas aan te leggen. Hierbij dient men ervoor te waken dat deze zones niet verstoord 
worden door recreatie en dat een gelijkaardige oppervlakte habitat hersteld wordt. 

 
• Vervanging van het biotoop waterplas kan volgens het MER door een verhoging van de 

kwaliteit van het habitat door uitbreiding van de oppervlakte “Moeraszone”. Deze voorstellen 
beperken wel de negatieve effecten van het oorspronkelijke project maar compenseren geen 
natuur op een andere plaats. 

 
 
2. ontwikkelingstijd: het MER doet geen uitspraak over de termijn die nodig is voor aanleg en 
ontwikkeling van een gelijkaardig biotoop. Aangezien substraat van de mijnterril unieke 
eigenschappen heeft,  is een vergelijking met de ontwikkelingsduur van gelijkaardige biotopen op een 
natuurlijk substraat niet relevant. Daarom werd beroep gedaan op de terreinkennis van de 
natuurwachter Jos Gorissen om de ontwikkelingsduur van de biotopen te achterhalen: 

• de terrils werden niet meer opgehoogd sinds het begin jaren 1970; 
• de huidige ecotopen op de mijnterril en de brakke kwelzones konden zich spontaan 

ontwikkelen gedurende een periode van 30 jaar; met uitzondering van de bungalowzone lange 
terril; 

• de grote plas werd uitgegraven tussen de jaren 1980 en 1990 en heeft zich dus op circa 10 à 
15 jaar ontwikkeld; 

• de meeste open zandplekken en bosranden dateren van het begin van de jaren 1990 voor de 
aanleg van het Centre Parks project. Deze pioniersbiotopen vragen per definitie een korte 
ontwikkelingstijd. 

 
 
3. relatie met de omgeving: het MER maakt geen beoordeling van de vervangbaarheid in functie van 
het gebied en ten opzichte van de natuurgebieden in de omgeving. Echter, het projectgebied dankt 
een groot deel van zijn natuurwaarden aan de unieke combinatie van een 250 ha groot 
“natuurontwikkelingsgebied” met een grote variatie aan habitats, dat aansluit op de grote heide- en  
boscomplexen van de Hoge Kempen: De Hoge Kempen zijn op Vlaams niveau een hot-spot voor 
rode-lijstsoorten van droge en natte heide, vennen en droge loofbossen (Natuurrapport 1999). De 
aanleg van funderingen, bospaden en grindstroken voor CenterParks in de eerste helft van de jaren 
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1990, creëerde geschikte habitats voor thermofiele soorten, waarvan vele het projectgebied konden 
koloniseren vanuit de aangrenzende populaties in de heidegebieden. Ook het nagenoeg ontbreken 
van menselijke verstoring in een aaneengesloten gebied van circa 250 ha bepaalt in grote mate de 
huidige natuurwaarden. Het gebied als geheel vormt dus een uitzonderlijk waardevol complex dat in 
Vlaanderen in praktijk niet vervangbaar lijkt.  
 
Besluit: de ecologische draagkrachtanalyse geeft geen duidelijke beschrijving van de kwetsbaarheid 
voor verstoring en ecotoopverlies op de verschillende biotopen en soorten. De gevoeligheid van de 
betrokken biotopen en populaties moet per effectgroep uitgewerkt worden in ruimtelijke 
kwetsbaarheidskaarten en vervolgens vergeleken worden met de verwachtte effecten van het 
bestudeerde project.  
 
Vervangbaarheid dient geïnterpreteerd te worden als de mogelijkheid om een gelijkwaardige ecotoop 
op een andere plaats te herstellen, niet als methode om lokaal een biotoop te verbeteren. De 
vervangbaarheid van het gebied dient ook als geheel in samenhang met de omgeving beoordeeld te 
worden. 
 
Op basis van de ecologische draagkrachtanalyse geeft het MER in deel 3.6 de beschrijving van de 
projectaanpassingen, waarin het oorspronkelijke project afgestemd werd op de ecologische 
draagkracht van het gebied. Aan de hand van het MER kan men echter niet beoordelen of de 
voorgestelde maatregelen voldoende zijn, gezien de effecten op biotopen en soorten niet beschreven 
worden. Toch wordt in de globale effectenanalyse van deel 7.1 de hypothese geformuleerd dat “het 
project dermate bijgesteld is dat de fauna- en florapopulaties in het gebied kunnen behouden worden 
en het standstill-principe geëerbiedigd wordt, mits het voorzien van de nodige milderende en/of 
compenserende maatregelen”.  Het MER dient deze hypothese te onderbouwen met 
wetenschappelijke argumenten. 
 
Het MER geeft geen uitleg over het verband tussen de waarderingskaarten voor de verschillende 
flora- en faunagroepen in deel 7 en de mate waarin het project aangepast werd aan de ecologische 
draagkracht. Het grootste deel van de infrastructuur wordt ingeplant in de meest waardevolle zones 
terwijl het zuidelijke, minst waardevolle, deel van de grote waterplas bestemd wordt voor 
natuurontwikkeling. 
 
 
3. Effectbepaling en effecten van mildering (method e, juistheid van inschatting). 
 
De effectbepaling in deel 7 van het MER vertrekt a priori van een bijgesteld project. Aan de hand van 
het MER kan men echter niet beoordelen of de voorgestelde aanpassingen voldoende zijn, gezien de 
effecten op biotopen en soorten niet beschreven werden. Toch wordt in de globale effectenanalyse 
van deel 7.1 de hypothese geformuleerd dat “het project dermate bijgesteld is dat de fauna- en 
florapopulaties in het gebied kunnen behouden worden en het standstill-principe geëerbiedigd wordt, 
mits het voorzien van de nodige milderende en/of compenserende maatregelen”.  Het MER dient deze 
hypothese te onderbouwen met wetenschappelijke argumenten. 
 
In het kader van dit MER werd het ganse projectgebied zeer grondig geïnventariseerd, zowel voor 
flora, avifauna, amfibieën en reptielen als voor diverse groepen ongewervelden. De interpretatie van 
deze gegevens naar effecten en milderende maatregelen stelt echter een probleem. 
 
De beschrijving van de effecten en milderende maatregelen zit vol inconsequenties. Onderstaande 
tekst geeft een niet limitatief overzicht van enkele verkeerde conclusies: 

• effecten van lichthinder: het gebied kent momenteel nauwelijks lichthinder. Het MER stelt dat 
over de effecten van lichthinder op fauna weinig gekend is, maar dat effecten niet uit te sluiten 
zijn. De milderende maatregelen geven een aantal mogelijkheden om de lichthinder te 
beperken “zodat er geen effecten op fauna hoeven verwacht te worden”. Aangezien de 
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hoeveelheid licht in het aangepaste project echter nog steeds significant hoger zal zijn dan in 
de huidige situatie, kan men hoogstens stellen dat er een verminderd effect zal zijn. 

 
• geluidshinder: het gebied is actueel een stiltegebied waardoor het zeer geschikt is voor 

verstoringsgevoelige fauna. Het MER stelt dat elke verstoring significante gevolgen kan 
hebben op alle deelgebieden. Zelfs na de theoretische  toepassing van alle milderende 
maatregelen (geluidswal rond ontsluitingsweg, intern verkeer, sensibilisering stiltebeleving, 
verbod op gemotoriseerde recreatie) zal er binnen dit hoog-dynamisch recreatiegebied een 
significante geluidsverstoring blijven (verblijfsrecreatie met 1 hotel, 500 bungalows, 150 loften, 
natuureducatief centrum, toegangspoort tot Nationaal Park Hoge Kempen; recreatieve 
infrastructuur voor wandelaars en mountainbikers). Dit ontkracht de basisveronderstelling dat 
er geen negatieve effecten zullen zijn. De milderende maatregelen zelf zijn ook niet realistisch. 
In  een hoog-dynamisch recreatiegebied lijkt het niet realistisch om via ‘sensibilisering 
stiltebeleving’ negatieve effecten van geluidshinder door recreanten op de aanwezige fauna te 
voorkomen. De milderende maatregel “verbod op gemotoriseerde recreatie” is ook niet 
relevant aangezien deze reeds deel uitmaakte van het aangepaste project  in deel 4 en het 
MER van de stelling uitging dat de effecten in functie van het aangepaste, en niet het 
oorspronkelijke, project beschreven werden. 

 
• het volgende deel van de effectbeschrijving bespreekt de effecten per biotoop. De effecten op 

de daaraan verbonden soorten worden bijna nooit beschreven. Het gebied vormt nochtans een 
kerngebied voor broedvogels (waaronder 5 annex I-soorten), amfibieën en reptielen 
(waaronder habitatrichtlijnsoorten Gladde Slang, Heikikker en Rugstreeppad), dagvlinders 
(Heivlinder, Boswitje) en sprinkhanen (Zadelsprinkhaan, Veldkrekel en 
Blauwvleugelsprinkhaan). Bij wijze van voorbeeld bespreken we de effecten voor het biotoop 
Terril. De beschrijving van effecten en milderende maatregelen voor de overige biotopen 
vertonen dezelfde gebreken: 
• effect direct ruimteverlies: de effectbeschrijving is vaag. Het blijft onduidelijk hoeveel 

biotoop er verloren gaat. Hierdoor is er ook geen koppeling naar de effecten op soorten 
mogelijk; 

• effect betreding: de effecten zelf worden niet besproken, alleen de milderende maatregelen 
om het effect te beperken. De milderende maatregel “geen mountain-biking op hoge terril” 
was bovendien al opgenomen in het aangepaste project; 

• naast de lokale impact van de betreding vegetaties, zullen wandelaars en fietsers vooral 
zorgen voor verstoring van gevoelige soorten. Dit effect op de soorten wordt niet expliciet 
besproken hoewel de ruimtelijke omvang veel groter is; 

• barrièrewerking tussen plas en lange terril: het MER oordeelt dat er door de milderende 
maatregelen (hoofdfunctie natuur voor zuidelijke zijde lange terril, beperking bungalowzone 
lange terril) geen barrière-effecten meer zullen zijn.  Dit is niet correct. Ten opzichte van de 
huidige situatie ontstaat er wel degelijk een barrière door de bouw van het bungalowpark 
en het intensiveren van de recreatie op de lange terril.  

 
Een andere cruciale leemte in de effectbeschrijving is dat het totaaleffect van het project op het 
projectgebied en het effect op de omliggende natuurgebieden nergens aan bod komt.  In het kader 
van de habitatrichtlijn is het nochtans noodzakelijk om uit te maken of er significante effecten zijn op 
de populaties van de bijlage IV-soorten, zowel binnen het projectgebied als op de omliggende 
populaties.  
 
Gezien het gebied in aanmerking komt als Vogelrichtlijngebied is een passende beoordeling nodig op 
de effecten van het project voor de populaties en leefgebieden van de Annex I-vogelsoorten conform 
artikel 6 van de habitatrichtlijn(Europese commissie, 2000) BEHEER VAN „NATURA 2000”-
GEBIEDEN De bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)). In een 
passende beoordeling dient men ook onderscheid te maken tussen de effecten op korte termijn 
(biotoopverlies, verstoring ter plaatse) en de effecten op lange termijn (kunnen de populaties en 
habitat zich handhaven in het projectgebied, wat is de impact op naburige populaties en op het niveau 
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van de lidstaat). Een passende beoordeling dient rekening te houden met cumulatieve effecten van 
andere, goedgekeurde projecten in de omgeving. De belangrijkste begrippen voor opmaak van een 
passende beoordeling conform de habitatrichtlijn staan beschreven in de bijlage van dit advies. 
 
 
4. Conclusies met betrekking tot de effecten van he t project indien men zou uitgaan 
van een populatiebenadering (in casu voor de Bijlag e IV-soorten en de 
Vogelrichtlijnsoorten Blauwborst, Nachtzwaluw en Bo omleeuwerik) 
 
 
4.1 Effecten op het projectgebied 
 
Amfibieën en reptielen 
 
In de onderscheiden deelzones werden volgende soorten waargenomen; op basis daarvan hebben 
we deze zones als volgt gewaardeerd: 
 
Legende: x: soort waargenomen, V: voortplantingplaats 

  waardering: UW: uiterst waardevol, W: waardevol, W: waardevol 

zone heikikker rustreeppad 
levendbarende 

hagedis  gladde slang Waardering 
Hoge terril X X X V UW 
Oeverzone Noord X V X X UW 
Bungalowzone Teutelberg X X X X? UW 
Vijverzone Teutelberg  X X X UW 
Oeverzone Hoge terril X V    ZW 
Rugstreeppad X V    ZW 
Lange terril  V X   ZW 
Krekenzone   X   W 
Bungalowzone lage terril  V    W 
Ecologische zone Tuinwijk  V    W 
Noordzijde Lange terril  V X   W 
Vulexplas  V    W 
Noordzijde Vilterweg  V    W 
Corridor           
      
 
Het is belangrijk hierbij te realiseren dat de deelzones die als “uiterst waardevol” werden beschouwd 
(Hoge terril, Oeverzone noord, Bungalowzone Teutelberg en Vijverzone Teutelberg) een ruimtelijk 
aaneengesloten geheel vormen, dat zich verder uitstrekt over twee zones die “zeer waardevol” zijn 
(Oeverzone hoge terril en Rugstreeppad).  
 
Hiermee moet rekening worden gehouden bij het evalueren van de mogelijke consequenties van de 
geplande ingrepen én bij voorstellen van milderende en compenserende maatregelen.  
Het is immers niet onwaarschijnlijk dat de hoge herpetologische waardering van de individuele 
deelzones mede bepaald wordt door hun ruimtelijke samenhang. Het merendeel van de vermelde 
soorten (i.e. heikikker, rugstreeppad en gladde slang) zijn immers afhankelijk van de aanwezigheid 
van geschikte deelhabitats voor hun overleving. Dit is een klassiek gegeven voor amfibieën, die voor 
hun voortplanting aangewezen zijn op een waterbiotoop maar tevens een belangrijk deel van hun 
activiteiten op het land realiseren. Beide deelhabitats kunnen bovendien op een aanzienlijke afstand 
(enkele honderden meters tot 1 à 2 kilometers) van elkaar gelegen zijn. Minder gekend is dat ook de 
gladde slang zijn activiteiten spreidt over meerdere deelhabitats, waarbij vooral de reproductieve 
vrouwtjes jaarlijks heen en weer migreren tussen een zomer- en winterbiotoop. Het verdwijnen van 
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één van beide, of het creëren van barrières die deze migratie belemmeren, zal leiden tot het 
verdwijnen van de populatie. 
 
In die zin lijkt het belangrijk dat gestreefd wordt naar het behoud van het gehele complex van de 
deelzones die hier als “uiterst waardevol” beschouwd werden, of dat compenserende maatregelen 
genomen worden die voorzien in een vervanging van deelzones die sterk beïnvloed worden. 
 
Voor de deelzones Bungalowzone Teutelberg, Vijverzone Teutelberg, Rugstreeppad en 
Bungalowzone lange terril kan gesteld worden dat de geplande ingrepen en hun effecten op langere 
termijn vermoedelijk zullen leiden tot een (sterke) achteruitgang van de aanwezige populaties, zelfs 
indien de voorgestelde milderende maatregelen effectief worden uitgevoerd.  
 
 
Bijlage I-soorten: Blauwborst, Nachtzwaluw, Boomlee uwerik, Wespendief, Zwarte 
specht 
 
In de onderscheiden deelzones werden volgende soorten waargenomen. Op basis daarvan werden 
deze zones in het MER terecht als volgt gewaardeerd: 
 
Legende:  waardering: UW: uiterst waardevol, ZW: zeer waardevol, W: waardevol, MW:matig waardevol 

zone Nachtzwaluw Boomleeuwerik Blauwborst Zwarte specht Wespendief waardering 
Hoge terril 3 13  1  UW 
Oeverzone Noord 2 3    UW 
Bungalowzone Teutelberg 3    (1) ZW 
Vijverzone Teutelberg      MW 
Oeverzone Hoge terril 1     ZW 
Zone Rugstreeppad  2    ZW 
Lange terril 1 2    ZW 
Krekenzone   9   UW 
Grote plas   1   - 
Bungalowzone lange terril  4    ZW 
Ecologische zone Tuinwijk  4    ZW 
Noordzijde Lange terril   1   ZW 
Vulexplas   2   MW 
Noordzijde Vilterweg      MW 
Corridor  1    MW 

 
 
De effecten worden per soort besproken gezien de aantallen en de territoria van de broedkoppels 
gekend zijn: 
 
Blauwborst: Zonder milderende maatregelen is er een signifcante verstoring door recreatieve visserij 
op de zone met 9 broedkoppels in de Krekenzone is te verwachten. Indien de milderende maatregel “ 
vrijwaring van de Krekenzone voor recreatie” wordt toegepast, kan de soort hier waarschijnlijk wel 
stand houden. Het biotoop van het koppel aan de Noordzijde lange terril  komt in de omgeving van 
een parking te liggen, waardoor de soort mogelijk verdwijnt door verstoring.   Voor de broedkoppels op 
de grote plas (1 bp) en Vulexplas (2 bp) worden geen direct negatieve effecten verwacht gezien deze 
zones gevrijwaard worden van verstoring.  
 
Nachtzwaluw:  op de hoge terril is er een mogelijk negatief effect op 3 broedparen als gevolg van de 
extensieve recreatie. De mate waarin de terril effectief door wandelaars zal gebruikt worden, zal 
bepalen of de soort hier kan standhouden. De overige 6 broedkoppels in het gebied zullen verdwijnen 
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als gevolg van biotoopverlies en de meer intensieve verstoring, ook in het zuidelijk deel van de lange 
terril. Deze zone wordt weliswaar voorzien voor extensieve recreatie met alleen enkele wegwijzers en 
rustbanken, zonder aanleg van paden. Wanneer deze zone echter volledig door mountain-bikers 
gebruikt wordt, wordt dit gebied eveneens ongeschikt voor nachtzwaluw. 
 
Boomleeuwerik:  de broedkoppels op oeverzone noord, zone rugstreeppad en de bungalowzone 
lange terril zullen verdwijnen door biotoopverlies en  intensieve recreatie Dit is ongeveer 1/3 van de 
totale populatie. Op de hoge en de lange terril is er een mogelijk negatief effect op 15 broedparen 
door extensieve recreatie. De mate waarin de terril effectief door wandelaars zal gebruikt worden, zal 
bepalen of de soort hier kan standhouden. In de corridor en de ecologische zone tuinwijk worden geen 
directe negatieve effecten verwacht, zodat de soort (momenteel 5 broedkoppels) daar mogelijk kan 
stand houden.  
 
Wespendief   zal zeker zijn mogelijk broedgebied in de Bungalowzone Teutelberg verliezen.  Het 
koppel Zwarte specht  kan standhouden op de Hoge Terril indien de verstoring beperkt blijft. 
 
Besluit:  indien de Krekenzone niet kan gevrijwaard worden van recreatie gaat het grootste deel (9 
van de 13 koppels ) van de Blauwborstpopulatie verloren. De populaties van Nachtzwaluw en 
Boomleeuwerik zullen significant dalen respectievelijk door biotoopverlies en intensieve verstoring. 
Deze soorten kunnen mogelijk geheel uit het projectgebied verdwijnen indien de verstoring op de 
terrils te groot wordt. 
 
 
4.2 Effecten op aangrenzende populaties  
 
Amfibieën en reptielen 
 
Het MER geeft geen populatieschattingen van de populaties Heikikker, Rugstreeppad, Gladde slang 
en Levendbarende hagedis binnen het studiegebied. Afgaande op de frequentie waarmee sommige 
soorten werden waargenomen (Rugstreeppad, Gladde slang) kan men stellen dat het hier om grote 
populaties gaat. 
  
De hier aanwezige populaties van de 4 vermelde soorten sluiten aan bij populaties in nabijgelegen 
vindplaatsen langs de steilrand van het Kempens Plateau en op de Hoge Kempen. Vooral voor 
Heikikker, Rugstreeppad en Gladde slang vormen deze groep van vindplaatsen een belangrijke kern 
van populaties binnen Vlaanderen. Het is niet onmogelijk dat het verdwijnen van de populaties te 
Dilsen-Stokkem een negatief effect zal hebben op de nabijgelegen populaties. Bijgevolg zou ook het 
belang van deze groep van vindplaatsen kunnen afnemen en dus een negatief effect hebben op 
grotere schaal (Vlaanderen). 
 
 
Bijlage I soorten: Blauwborst, Nachtzwaluw, Boomleeuwerik 
 
De populaties van Boomleeuwerik en Blauwborst in het projectgebied bedragen respectievelijk 10 % 
en 25% van de totale populaties in de Hoge Kempen. Het aantal Nachtzwaluwen bedraagt ongeveer 6 
% van de populaties in de Hoge Kempen. Het projectgebied levert dus een belangrijke bijdrage aan 
de instandhouding van deze soorten op het niveau van de Hoge Kempen.  
 
Het is niet onmogelijk dat het verdwijnen van de populaties te Dilsen-Stokkem een negatief effect zal 
hebben op de nabijgelegen populaties. Dit geldt in het bijzonder voor Blauwborst waarvan bijna ¼ van 
de populatie van de Hoge Kempen broedt in het projectgebied. 
 
 
 



IN.A.2003.183 16 

5. Beoordeling van mate waarin de compensaties voldoen om de hinder van het project op te 
vangen en de aanwezige populaties in stand te houden 
 
De hoge terril krijgt en de zuidzijde van de lange terril krijgen in de voorstellen van het MER een 
hoofdfunctie natuur. Op de hoge terril ziet men het recreatief medegebruik als struinnatuur: mensen 
kunnen de natuur ontdekken maar er wordt geen wandelinfrastructuur aangelegd.  Gezien de grote 
recreatiedruk lijkt het weinig waarschijnlijk dat verstoringsgevoelige soorten zich op lange termijn 
zullen kunnen handhaven. Op de zuidzijde van de lange terril blijft bovendien mountain-biking 
toegelaten. Hierdoor zal een significante verstoring voor broedvogels Nachtzwaluw en Boomleeuwerik 
en voor reptielen (Gladde slang, Levendbarende hagedis) blijven bestaan. Door het ontbreken van 
een padeninfastructuur zal betredingsschade aan de vegetatie overal kunnen optreden. Dit kan 
indirect een negatief effect hebben op de habitats van de rode-lijstsoorten van insecten. 
 
Het MER voorziet een regulier natuurbeheer als een compensatie voor natuurwaarden die verloren 
gaan. Het betreft natuurbeheer van de terrils, het tegengaan van verbossing op terrilgraslandjes, 
verwijderen van de boomopslag op oeverzone noord, en het uitvoeren van een natuurbeheer in de 
zone rugstreeppad. Deze acties zijn inderdaad noodzakelijk om de huidige hoge natuurwaarden in 
stand te houden maar zijn in principe te zien als instandhoudingsmaatregelen om de huidige 
natuurwaarden op dezelfde plaats te behouden en niet als compenserende maatregelen om verlies 
van natuurwaarden op een andere plaats te compenseren. Zo is er bijvoorbeeld ook natuurbeheer van 
moerasbiotopen noodzakelijk om de krekenzone als habitat te behouden voor soorten als Blauwborst 
en Rugstreeppad. Dit wordt in het MER ook niet als compensatie beschouwd. 
 
De aanleg van nieuwe oeverbiotopen op de zuidzijde van de hoge terril en de aanleg van oevers 
langs een landbrug kunnen alleen als compensatie gezien worden voorwaarde dat de verstoring in 
deze zones tot een minimum beperkt blijft. In praktijk zijn er toch wandelpaden (vaak onder de vorm 
van knuppelpaden) noodzakelijk om de verschillende zones met elkaar te verbinden. In hoeverre is 
het realistisch dat recreanten de oeverstroken niet als strand zullen gebruiken en alleen van de 
vlonders zullen gebruik maken? De oeverzones langs de nieuwe landbrug zullen deels voor 
hengelrecreatie gebruikt worden, maar dienen tegelijkertijd als compensatie voor een actueel 
onverstoorde oeverstrook in de zones met Rugstreeppad en Boomleeuwerik. Gezien de hoge 
aantallen bezoekers kan men over gans het gebied een significante verstoring verwachten waardoor 
het gebied niet geschikt kan blijven voor verstoringsgevoelige vogelsoorten. 
 
Ook het verlies van de interne ruimtelijke samenhang kan nooit volledig gecompenseerd worden, 
zoals reeds aangehaald werd voor amfibieën en reptielen. De corridorfunctie naar de Grensmaas gaat 
ook voor een groot deel verloren aangezien de corridorfunctie voor het grootste deel tot de zuidelijke 
helft teruggedrongen wordt.  
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Bijlage: bescherming van bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn 
 
De Europese Commisie heeft in 2000 een publicatie uitgegeven waarin de doelstellingen en 
terminologie van de Habitatrichtlijn uitgelegd wordt. Onderstaande tekst geeft een overzicht van de 
sleutelbegrippen die voor een passende oordeling van belang zijn. 
 
De soorten van de Bijlage IV dienen beschermd te worden over het volledige grondgebied. Artikel 12 
stelt dat de Lid-Staten de nodige maatregelen treffen voor de instelling van een systeem van strikte 
bescherming van de in bijlage IV, letter a), vermelde diersoorten in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied, waarbij een verbod wordt ingesteld op ondermeer de beschadiging of de 
vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen. 
 
Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en op voorwaarde dat de afwijking geen 
afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan, mogen de Lid-
Staten afwijken van het artikel 12. Dit is onder meer mogelijk in het belang van de volksgezondheid en 
de openbare veiligheid of om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip 
van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;  
 
In tegenstelling tot kwaliteitsverslechtering heeft verstoring geen directe invloed op de fysische 
kenmerken van een gebied; een verstoring betreft soorten en is vaak in de tijd beperkt (lawaai, 
lichtbronnen enz.). Belangrijke parameters zijn derhalve de intensiteit, de duur en de frequentie van 
verstoringen. 
 
Om significant te zijn moet een verstoring de staat van instandhouding beïnvloeden. De staat van 
instandhouding van een soort wordt omschreven in artikel 1, onder i (zie punt 2.3). 
Teneinde te bepalen of een verstoring „significant” is in het licht van de doelstellingen van de richtlijn, 
kan gebruik worden gemaakt van de omschrijving van gunstige staat van instandhouding van een 
soort in artikel 1, onder i, waarbij de volgende factoren in aanmerking worden genomen. 
— „Uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare 
component is van het natuurlijke habitat waarin zij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal 
blijven.” 
Elke gebeurtenis die bijdraagt tot de afname op lange termijn van de populatieomvang van de 
betrokken soort in het gebied, kan als een significante verstoring worden aangemerkt. 
— „Het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort wordt niet kleiner en lijkt binnen afzienbare 
tijd niet kleiner te zullen worden.” 
Elke gebeurtenis die ertoe bijdraagt dat het verspreidingsgebied van de soort in het gebied kleiner 
wordt of dreigt te worden, kan als een significante verstoring worden beschouwd. 
— „Er bestaat een voldoende groot habitat om de populaties van die soort op lange termijn in stand 
te houden, en dit zal waarschijnlijk blijven bestaan.” 
Elke gebeurtenis die ertoe bijdraagt dat de omvang van het habitat van de soort in het gebied kleiner 
wordt, kan als een significante verstoring worden beschouwd. 
 
Het begrip „staat van instandhouding” wordt omschreven in artikel 1 van de richtlijn. 
—de staat van instandhouding als „de som van de invloeden die op het betrokken natuurlijke 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 dit habitat of die van 
invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische soorten [...]”; 
— Voor soorten omschrijft de habitatrichtlijn de staat van instandhouding als „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 [...]”. 
De lidstaat moet derhalve rekening houden met alle milieufactoren (lucht, water, bodem, areaal) die 
van invloed zijn op de in het gebied voorkomende habitats en soorten. 
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Ook het begrip gunstige staat van instandhouding wordt voor natuurlijke habitats en voor soorten 
omschreven. 
 
— Voor een soort is de staat van instandhouding gunstig wanneer: 
• „uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare 
component is van het natuurlijke habitat waarin zij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal 
blijven, en 
• het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te 
zullen worden, en 
• er een voldoende groot habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die 
soort op lange termijn in stand te houden”. 
 
Of een natuurlijk habitat of soort zich in een gunstige staat van instandhouding bevindt, moet volgens 
de habitatrichtlijn geëvalueerd worden met betrekking tot het hele natuurlijke areaal, dit wil zeggen in 
een biogeografisch perspectief en dus op het niveau van het „Natura 2000”-netwerk. Aangezien de 
ecologische samenhang van het netwerk evenwel afhangt van de bijdrage van ieder afzonderlijk 
gebied en dus ook van de staat van instandhouding van de typen van habitats en soorten die daar 
worden aangetroffen, zal een beoordeling van de staat van instandhouding op het niveau van het 
gebied altijd noodzakelijk blijven. 
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