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Aanleiding 

In 2000 deed het Instituut voor Natuurbehoud een voorstel van afbakening van Speciale 

Beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn1. In 2014 verschenen de besluiten tot 

aanwijzing van deze beschermingszones. Tegen een aantal van deze besluiten werd een 

procedure aangespannen bij de Raad van State. In die procedure worden argumenten 

aangehaald die betrekking hebben op de afbakening. 

Vraag 

Wat is de motivering om een deel van het gebied ‘Keiheuvel’ in Balen op te nemen als 

Speciale Beschermingszone? 

Toelichting 

In de procedure werd Keiheuvel opgedeeld in  

-  ‘Voorste  Keiheuvel’: het recreatiegebied Keiheuvel ten westen van de Vlieghavenweg, 

het vliegveld zelf en het gebied ten noorden van het vliegveld; 

- ‘Achterste Keiheuvel’  het overige natuur- en recreatiegebied. 

In het eerste deel van dit advies worden het kader van de afbakening geschetst en de 

criteria waaraan de afbakening moet voldoen. In een tweede deel wordt aangegeven hoe dit, 

in 2000, gebiedsgericht vertaald werd voor het betreffende gebied. 

1 Kader van de afbakening 

In uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn (1992), diende elke lidstaat representatieve 

gebieden af te bakenen voor de habitats (Bijlage I) en soorten (Bijlage II) die op hun 

grondgebied voorkomen. In de afbakeningsprocedure werd er in de regel naar gestreefd dat 

minimaal 60% van de aanwezige oppervlakte van een habitattype aanwezig was binnen de 

begrenzing van de afgebakende gebieden.  Deze norm werd vastgelegd door het Europees 

Topic Centre van de Europese Commissie (EC) in samenspraak met de Wetenschappelijke 

Commissie van de Habitatrichtlijn. De voorstellen van de lidstaten werden voorgelegd aan 

het Europees Topic Centre waarna eventueel een iteratief proces van bijsturing plaats vond. 

Na beëindiging van dit proces werd overgegaan tot aanwijzing van het gebied als ‘van 

communautair belang’ en als Speciale Beschermingszone. 

De Habitatrichtlijn bevat in bijlage III de criteria voor de selectie van gebieden die kunnen 

aangewezen worden als Speciale Beschermingszone.  Voor de beoordeling van een gebied 

i.f.v. het voorkomen van habitats worden vier criteria vermeld: 

a) de mate van representativiteit van het type natuurlijk habitat in het gebied; 

b) de door het type natuurlijk habitat bestreken oppervlakte in het gebied ten opzichte 

van de totale door dit type natuurlijk habitat op het nationale grondgebied bestreken 

oppervlakte; 

c) de mate van instandhouding van de structuur en de functies van het betrokken type 

natuurlijk habitat en de herstelmogelijkheid; 

d) de algemene beoordeling van de betekenis van het gebied voor de instandhouding van 

het betrokken type natuurlijk habitat. 

                                                

1 Richtlijn 92/42/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
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Deze afbakening dient op wetenschappelijke basis te gebeuren. Dit betekent dat de lidstaat 

zich bij het voorstellen van gebieden enkel mag laten leiden door wetenschappelijke 

gegevens. Er mag m.a.w. geen afweging van andere belangen plaatsvinden (Memorie van 

toelichting Natuurdecreet). Bij het nemen van maatregelen om de Europees beschermde 

habitats en soorten in gunstige staat te krijgen, kan wel rekening gehouden worden met 

economische, sociale of culturele elementen en met regionale bijzonderheden. 

2 Implementatie procedure 

2.1 Historiek 

In een eerste voorstel aan de EC lag de nadruk op het valleisysteem van de Grote Nete 

(figuur 1). 

Figuur 1: eerste voorstel van afbakening (1996). 

Voor een aantal habitats werd het eerste voorstel onvoldoende bevonden. Op basis van een 

evaluatie van dit voorstel van afbakening, werd België gevraagd om aanvullende gebieden 

voor te stellen (ref 20.1299/XI/016513 – DG ENV.D.2). De beoordeling ‘onvoldoende’ had 

voornamelijk betrekking op habitattypes in de bossfeer, de graslandsfeer en de binnenlandse 

duinen (23302). 

Om tegemoet te komen aan de tekortkomingen, deed Vlaanderen een aanpassing van het 

voorstel (figuur 2). Het voorstel werd overgemaakt aan de EC, vergezeld van een 

motivatienota (Anselin et al., 2000). 

                                                
2 2330: Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen 
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Figuur 2: voorstel tot aanpassing van de afbakening (2000). 

In het aangepast voorstel voor het Habitatrichtlijngebied BE21000403 werd het op het vallei-

ecosysteem aansluitende rivierduinencomplex Keiheuvel opgenomen. 

Met dit voorstel werd, wat betreft het habitattype 2330, tegemoetgekomen aan de 

verplichtingen van de Europese richtlijn. 

2.2 Motivatie van de aanpassing ter hoogte van Keiheuvel 

De gebruikte methodiek om de voorgestelde afbakening aan te passen en zo tegemoet te 

komen aan de bemerkingen van de EC, werd beschreven in het rapport IN.R.2000.17. 

Dit rapport vermeldt drie voorname criteria voor aanduiding van bijkomend gebied: 

1. Representatieve zones van habitattypes of soorten van bijlage I en II, in eerste 

instantie habitats en soorten waarvoor bijkomende afbakeningen opgelegd werden. 

2. Aansluitende zones waar goede herstelmogelijkheden bestaan om deze habitattypen of 

leefgebieden van soorten te herstellen of te ontwikkelen. Goede mogelijkheden wil zeggen 

dat: a) het habitattype er nog aanwezig is maar in gedegradeerde of weinig ontwikkelde 

vorm; b) een herstelbeleid voor dit habitattype op die plaats gemakkelijk realiseerbaar is, 

zowel theoretisch als praktisch; c) het betreffende habitat niet meer aanwezig is, maar 

zich opnieuw kan ontwikkelen. 

3. Noodzakelijke bufferzones voor de duurzame instandhouding en het functioneren van 

deze samenhangende entiteiten of ecosystemen.  

                                                
3 BE2100040: Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor 
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Wat betreft criterium 1: Voor het Europese habitattype 2330 werd door de EC aangegeven 

dat bijkomende oppervlakte diende afgebakend te worden. Habitattypen 23104 en 2330 

hebben abiotisch sterk gelijkende standplaatsvereisten en komen daardoor vaak in mozaïek 

voor. Ze komen voor op landduinen in het binnenland, op extreem arme, profielloze zanden. 

Deze situaties zijn zeldzaam in Vlaanderen. Er kan een van oorsprong geologisch 

onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de landduinsituaties op kwartaire dekzanden 

en anderzijds rivierduinen (Decleer, 2007). In het eerste voorstel van afbakening waren 

reeds de grote landduincomplexen opgenomen (Kalmthoutse heide, Antwerpse en Limburgse 

militaire domeinen), maar ontbraken de meest representatieve situaties van de rivierduinen. 

Het was daarom aangewezen ook de rivierduinen van Keiheuvel (Balen) en De hutten 

(Meerhout) voor te stellen en te integreren in de speciale beschermingszone BE2100040. 

Wat betreft criterium 2: De biologische waarderingskaart (BWK) (Paelinckx et al., 1997) 

geeft voor het gebied Keiheuvel de aanwezigheid van (zeer) waardevolle natuurelementen 

aan (figuur 3). Het betreft vooral naaldhout (Ppmh), zowel aanplanten als spontane 

verbossing, maar met elementen van landduinen (Ha, Cd, Dm). Meer informatie over deze 

BWK-karteringseenheden en hun relatie tot habitattypen is te vinden in Anselin et al; (2000), 

Decleer (2007) en Vriens et al. (2011). 

 
Figuur 3: de Biologische Waarderingskaart, versie zoals vermeld in IN.R.2000.17. 

De beboste situatie met grove den (vliegden) en de aanwezigheid van relicten van de 

habitattypes 2310 en 2330, biedt een zeer geschikte uitgangsituatie voor herstel tot een 

gunstige toestand. In het gebied is het originele reliëfrijke bodemprofiel ook grotendeels 

intact gebleven. 

Een vergelijking van de biologische waarderingskaart met het voorstel tot uitbreiding, maakt 

duidelijk dat de BWK sterk sturend was in het afbakeningsproces. Voornamelijk op basis van 

deze kaart werd het gebied ‘Achterste Keiheuvel’ bijkomend aangeduid. Bij de afbakening 

                                                
4 2310: Psamnofiele heide met Calluna- en Genista soorten 
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werd gestreefd naar een logische begrenzing, waardoor ook bestaande wegen en de 

afbakening van het vliegveld in de begrenzing gebruikt werden. De opname van het gebied 

‘Voorste Keiheuvel’  was minder voor de hand liggend. Het toonde zich eerder als een 

uitloper met een geringere ecologische samenhang en beperkte natuurlijke dynamiek. De 

habitattypes 2310 en 2330 zijn gebonden aan dynamische milieus en windwerking is de 

meest natuurlijke actor van de dynamiek. Door de overwegende zuidwestenwinden profiteert 

voornamelijk de zone ten NO van het vliegveld van deze dynamiek en komt bijgevolg als 

eerste in aanmerking voor herstel en duurzame instandhouding van deze habitattypes. 

Wat betreft criterium 3: In het eerste voorstel waren de valleigebonden habitattypes 

bepalend voor de afbakening. Dit bovenstroomse deel van de vallei wordt hydrologisch 

gekenmerkt door een kwel-infiltratie systeem, waarbij regenwater infiltreert op de hoger 

gelegen rivierduinen en na een verblijfsduur van meerdere (tientallen) jaren uittreedt in de 

nabijgelegen vallei. Het duurzaam bewaren van een goede waterkwaliteit en een voldoende 

waterkwantiteit is bijgevolg van sturend belang voor een gunstige staat van instandhouding 

van de grondwaterafhankelijke vegetatietypes in de vallei. De aanwezige valleibossen 

(habitattype 91E0) en de venige habitattypen (7140) vereisen een permanente toevoer van 

kwelwater van goede kwaliteit. De habitattypen 2310 en 2330 zijn typen die een zeer hoog 

infiltrerend vermogen hebben. Enerzijds is habitattype 2330 op zich na te streven (zie 

criterium 1), anderzijds vormt het de bufferfunctie met een garantie op kwaliteitsvol 

grondwater in een voldoende kwantiteit voor de grondwaterafhankelijke habitattypes in de 

vallei. 

Conclusie 

De opname van het gebied Keiheuvel beantwoordt aan elk van de drie criteria die 

gehanteerd werden om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Europese Commissie: 

- Het betreft een bijkomende aanduiding van een habitattype waarvoor onvoldoende 

oppervlakte was aangeduid. 

- Het gebied sluit aan bij de eerdere aanduiding en de betreffende habitattypes waren 

er in ongunstige staat van instandhouding aanwezig, maar met een geschikte 

uitgangssituatie om tot een gunstige toestand te komen. 

- Tegelijk met de aanwezigheid en ontwikkeling van de habitattypes 2310 en 2330 op 

de site van Keiheuvel, vervult het gebied een essentiële rol in het bereiken van een 

gunstige staat voor de grondwaterafhankelijke habitats in de aangrenzende vallei 

van de Grote Nete. 
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