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Geachte, 
 
Hierbij vindt u het advies inzake de kennisgeving van het Plan MER Regionaal  
bedrijventerrein Zwartenhoek-Ham. 
 
We hebben volgende opmerkingen betreffende de inhoud van het dossier: 
 
1)  Het gebied kent actueel nog een belangrijk landbouwkundig gebruik. Het grootste 
deel van de percelen zijn volgens de BWK intensieve akkers en graslanden, wat niet 
wijst op uitbollende landbouw. Het MER moet een gemotiveerde onderbouwing geven 
van de betekenis van het plangebied voor de landbouwkundige functie. 
 
 
2) Het studiegebied dient voor de discipline flora en fauna op een ruimere 
landschapsschaal bekeken te worden. Het plangebied vormt een onderdeel van het 
Economisch netwerk Albertkanaal. Dit vormt actueel een belangrijke barrière tussen 
de natuurgebieden ten noorden en ten zuiden van het ENA.  
 
Door de verdere ruimtelijke ontwikkelingen zal dit barrière-effect nog versterken.  Het 
plangebied ligt zelf buiten de Gewenste Natuur en Bosstructuur, maar vormt wel een 
belangrijke schakel als verbindingsgebied. De onderstaande figuur toont de 
belangrijke natuurverwevingsgebieden van de Prioriteitenkaart Bos en Natuur in de 
omgeving van het plangebied. Deze kaart biedt een wetenschappelijk onderbouwde 
visie voor de ontwikkeling van een Vlaams Ecologisch Netwerk. De kaart is een 
belangrijk beleidsinstrument ter ondersteuning van de ruimtelijke afbakening van het 
VEN en het IVON. 
 



 
Figuur 1 Situering van Gewenste Natuurverwevingsgebieden ter hoogte van het ENA 
te HAM  
 
 
Met behulp van figuur 1 kan men het plangebied landschapsecologisch situeren: 
 
  * De Maasbeek vormt een ecologische verbinding tussen het natuurgebied ten 
zuiden van Kwaadmechelen, het gebiedje Veldhoven en de vallei van de Grote Laak. 
De belangrijke vallei – en bosgebieden werden in de gewenste natuur- en 
bosstructuur aangeduid als gewenst Natuurverwevingsgebied 
 
* de Dode beek vormt een ecologische verbinding tussen de natuurkern van 
Gerhagen en het Dood Broek. De belangrijke vallei – en bosgebieden werden in de 
Gewenste Natuur- en Bosstructuur aangeduid als gewenst Natuurverwevingsgebied 
 
Om op lange termijn een duurzaam ecologisch netwerk te ontwikkelen, dienen er 
voldoende uitwisselingsmogelijkheden tussen deze natuurgebieden te bestaan. Dit 
kan door het ontwikkelingen van natuurverbindingsgebieden langs de Maasbeek en de 
Dode Beek. Deze natuurfunctie kan ontwikkeld worden via ontwikkeling van 
natuurlijke biotopen langs deze 2 beken en het mitigeren van het barrièrre-effect van 
de huidige en de te ontwikkelen weginfrastructuur door de aanleg van faunapassages 
en fauna-uitstapplaatsen langs het kanaal. Het plan-Mer dient uit te maken welk type  
verbinding zinvol is en welke ruimte hiervoor vereist is. Daarnaast kan het Mer ook 
aangeven welke ontsnipperingsmaatregelen kunnen genomen worden ter hoogte van 
de wegen en kanalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In de hoop dat bovenstaande bemerkingen u helpen aangaande de te nemen 
beslissingen inzak dit dossier, groet ik u met de meeste Hoogachting, 
 
 
 
Prof. Dr. Eckhart Kuijken 
Administrateur-generaal 
Instituut voor natuur- en bosonderzoek 
Kliniekstraat 25 
1070 Brussel 
tel 02/5581811 
fax 02/5581803 
www.inbo.be



 


