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Algemene opmerkingen 
 
Voor Flora en Fauna dient naast de actuele situatie ook rekening gehouden te worden met de 
aanduiding van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Binnen deze gebieden is het van belang dat op 
termijn een gunstige staat van instandhouding bereikt wordt voor de soorten en habitats waarvoor de 
gebieden aangeduid werden als Speciale Beschermingszone. Voor deze gebieden dient dus ook de 
impact van het plan op de herstelmogelijkheden van deze natuurwaarden nagegaan te worden. 
 
Op p28 wordt gesteld dat de ecologische waarde van de Holen volgens bepaalde studies beperkt is. 
De ecologische waarden van het gebied moeten alleszins ruimer bekeken worden dan op BWK-
niveau, gezien de aanwezigheid van zeer waardevolle hooiland- en heiderelicten onder eerder matig 
waardevolle naaldhout- of populierenaanplanten. De watering Holen heeft actueel een hoge 
ecologische waarde omwille van de aanwezigheid van natte valleibossen met hooilandrelicten en 
natuurwaarden van zuivere waterlopen. Het gebied kent tevens een ongestoorde overgang van 
hogere gronden in het westen naar lagere gronden in het oosten. Veel populierenaanplanten zijn 
waardevol omwille van hooilandsoorten  (Echte Valeriaan, Veldlathyrus, Krulzuring) of vertonen een 
natuurlijke ondergroei van elzenbroekbossen of wilgenstruweel. Daarnaast komen ook  alluviale 
elzenbroekbossen (habitat 91E0), vijvers (ae), soortenrijk cultuurgrasland (Hp+, Hr+) voor. De 
populierenaanplanten in het westelijk deel hebben een matige ecologische waarde. Op de hogere 
gronden komen overwegend dennenaanplanten voor. Het noordelijk deel van het gebied de Holen 
bevat voedselarme ecotopen (Eiken-berkenbos (91E0) en een voedselarme plas (mogelijk habitat 
3110 of 3130) met heiderelicten. In de sloten die afwateren op Koevoorterloop komt de 
habitatrichtlijnsoort Bittervoorn voor. (Bijlage IV: lijst met strikt beschermde soorten). Dit impliceert dan 
de habitat van deze soort beschermd moeten worden, ongeacht het statuut van het gebied. Het MER 
dient dus grondig de effecten van wijzigingen in waterkwaliteit en waterkwantiteit op de aanwezige 
sloten te evalueren. 
 
Herstel van beekdalhooilanden met een natuurlijke beek kadert in de doelstellingen van het 
Vogelrichtlijngebied (gebied afgebakend omwille van Grauwe Klauwier). Voor instandhouding van 
habitat IJsvogel is een goede waterkwaliteit noodzakelijk. De wateringen van Noord-Limburg waren tot 
begin jaren 80 het belangrijkste bolwerk in Vlaanderen voor Grauwe Klauwier en werden hiervoor 
aangeduid als vogelrichtlijngebied. Gezien de recente terugkeer van Grauwe klauwier als broedvogel 
in Vlaanderen en het feit dat de structuur van de wateringen grotendeels intact is gebleven, dienen de 
herstelmogelijkheden voor deze soort hier zeker mee beoordeeld te worden. 
 
Pagina-gewijze opmerkingen 
 
P48. Binnen niet-integraal beschermde Vogelrichtlijngebieden zijn ook de vegetaties op groene 
gewestplanbestemming beschermd. 
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P58. Figuur 8 is niet leesbaar 
 
P80 Uitwisselingsschema: wijzigingen in landschapskenmerken zijn ook relevant voor de discipline 
fauna en flora: veel dieren gebruiken verschillende biotopen in hun levenscyclus en stellen niet alleen 
eisen op ecotoopniveau maar ook op landschapsniveau. Dit is zeker voor avifauna goed 
gedocumenteerd. 
 
P94. Meest recente BWK kan je ook gebruiken voor Bodemgebruik in plaats van BWK1 
 
P118. Voor de broedvogels dient gewerkt te worden met een gedetailleerde broedvogelkartering van 
aandachtssoorten. Indien alleen gegevens op uurhokniveau of kilometerhokniveau beschikbaar zijn, 
kan het MER nooit een onderscheid maken tussen de verschillende alternatieven. Gezien 
verstoringseffecten en biotoopverlies qua ruimtelijke omvang de belangrijkste effecten zijn voor fanua 
en flora, is het aangewezen te werken op basis van gedetailleerde broedvogeldata. 
 
Gezien het grote belang van waterkwaliteit in de aanvoergrachten en aanwezigheid van Bittervoorn 
moet zeker visfauna mee besproken worden. Ook beschikbare data van lilbellen kunnen belangrijke 
toegevoegde waarde geven om uitspraak te doen over de oppervlaktewaterkwaliteit. Bij effecten 
moeten dus zeker effecten van waterkwaliteit op fauna mee opgenomen worden. 
 
P24. Waarop is kaart 24 gebaseerd? De kaart wil verstoringsgevoeligheid voor fauna in kaart brengen 
maar baseert zich hiervoor op BWK. Veel soorten gebruiken echter verschillende biotopen, zodat de 
kwetsbaarheid eerder op basis van soorten moet bepaald worden. Zo zijn de omliggende akkers en 
intensieve graslanden niet verstoringsgevoelig, hoewel ze een essentieel onderdeel kunnen vormen 
van het jachtgebied van bijvoorbeeld Havik of Wespendief. De criteria voor kwetsbaarheid voor 
verstoring moeten duidelijk gemaakt worden. Naaldbossen worden bijvoorbeeld minder kwetsbaar 
gewaardeerd dan de loofbossen hoewel ook hier verstoringsgevoelige avifauna kan broeden.  
 
 


