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Ruimteiijk Structuurplan provincie Ant\verpen 
onderdeel ruimtelijk-natuurlijke structuur 

De natuurlijke structuur. inleiding 

De natuuriij ke structuur geeft de samenhang \Veer tussen natuurlijke abiotische en 
biotische componenten van het fysisch-geografisch systeem, zoals die tot ui ti ng komt 
in de aard. het functioneren en de rangschikking van de (natuurlijke) elementen die 
het landschap opbomven. 

Eenvoudigd gesteld zou de natuurlijke stmctuur dus overeen komen met de spontane 
ordening \·an de natuurlijke ecosystemen en de soorten in een gebied. Deze ordening 
is zelf het resultaat van de \vissehverkingen die er bestaan binnen de 
landschapscomponenten en tussen de verschillende landschapseenheden (natuurlijke 
processen als bodemvorming, eros1e en sedimentatie, overstroming, 
grondwaterstroming, e.d.) . 

Door grondgebruik en beïnvloeding van het milieu, is de relatie tussen de natuurlijke 
structuur en het \·oorkomen van ecosystemen en soorten verstoord. De onderliggende 
landschapscomponenten met hun ~igenschappen zijn nog wel aanwezig (geologie, 
bodem, \\·aterhuishouding, e.d.) . de wederzijdse beïnvloeding tussen die componenten 
en de landschapseenheden gaat nog door, maar dit resulteert niet meer overal in de 
aanv,:ezigheid van kenmerkende ecosystemen en soorten. Daaruit volgt dat de 
natuurlijke stmctuur niet langer afgelezen kan \Vorden uit het patroon van die 
ecosystemen en soorten: uit het patroon van natuurelementen. 

:V1aar ook in ongewijzigde omstandigheden begrijpen \Ve onder de natuurlijke 
stmcruur zowel het voorkomen van naEuurlijke elementen, als de uir.t:erking van 
naruurlUke processen. Daardoor is de natuurlijke structuur van een gebied meer dan 
de wrzameling van als dusdanig herkenbare natuurelementen alleen. Daarnaast zijn er 
de basisbetoren \·an het landschapsecologisch systeem. Deze zijn voomamdijk "' '-11 
abioüsche aard. Het kan zowel gaan om discrete objecten, structuurbepalende 
elementen (b.v. bodemtypen, reliëfvormen), als om (uit)werkingen. 
structuurbepalende processen (b.v. kwel, nutriëntentransport). 

De ruimtelijk-natuurlijke structuur 

In de ruirmelijk-nntuurlijkc: structuur \vordt de verbreiding van de componenten van 
de natuurlijke structuur beschreven. zoals die tot uiting komt in het landschap. Niet de 
afzonderlijke componenten op zich of de onderliggende processen en beïm·Ioedingen 
worden \\·eergegeven. maar de resultante daarvan: bepaalde landschapsvormen en -
typen en te onderscheiden le\·ensgemeenschappen. 

Dè ~.mal yse en besc hrij \i ng \·an clè natuur! ij ke structuur r. b.v. de structuurplanning 
gebèurt op \·erschilknde ni\·eaus. overeenkomstig het planniveGu \·an het 



structuurplan. De inhoudelijke taakstellingen voor het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan zijn op~enomen in Omzendbrief R0/96/06 (7 januari 1997). Hierin 
v\·ordt \Veergegeven hoe de ekmèntèn \·an de ruimtelijk-natuurlijke structuur ,·oor het 
provinciaal vlak geconcretisèerd moeten worden. 

De ruimtelijk-natuurlijke structuur in het provinciaal ruimtelijk structuurplan 

De taken van het provinciaal ruinue!Uk strucruwplan t.a.v. natuur \Vorden als volgt 
gefom1llkerd: 
• het aangeven \·an gebiedseigen ont\.vikkelingspèrspectieven voor 

n.ltuur\·erbindingsg..::bieden 
• het selecteren van ..::cologische infrastructuur van bovenlokaal belang. 

In het provinciaal ruimtdijk structuurplan wordt dus in de eerste plaats "aangeduid.'. 
In het structuurplanningsproces is dit de stap vóór het (precieze) afbakenen. Dit laatste 
is onderdeel van de provinciale ruimte!Uke uitvoeringsplannen. 

Natuurverbindingsgebieden zijn in de terminologie van de ruimtelijke planning de 
ruimten waarvoor de rol en de inrichting grotendeels bepaald worden door de 
natuurverbindingsfunctie. Het is dus een ruimte die groter is dan de elementen die 
voor die natuurverbinding (zullen) zorgen. Het kan beschouwd \VOrden als een 
.. zoekgebied". 

Bij de ecologisclze infrastructuur van bovenlokaal belang gaat het om het geheel van 
kleine landschapselementen van biologische aard in een bepaald gebied. Criteria 
moeten geformuleerd \\·orden waarmee bepaald kan worden of deze van bo\·enlokaal 
belang zijn. Waar dat het geval is, legt deze ecologische infrastructuur 
randvoorwaarden op aan inrichting en gebruik van die ruimte. 

Aangezien het provinci:1al ruimtelijk structuurplan richting moet geven aan het eigen 
toekomstige ruimtelijk beleid van de provincie (inclusief de provinciale 
bevoegdheden t.a.v. initio.tieven met ruimtelijke implicaties Yan andere overheden), 
moet in het onderdeel natuurlijke-structuur ook aandacht besteed \Vorden aan de 
gewenste ontvvik.keling van de geselecteerde gebieden en aan het be leid dat hief\·oor 
ont,,·ik...keld moet worden. 

In deze nota zullen we \·oor natuurverbinding en ecologische infrastructuur 
• de ruimten selecteren en karakteriseren: beschrijving van de kenmerken en 

argumentatie waarom opname: 
• dè gebiedseigen onn' ikkelingsperspectie\·en in eerste benadering bepalen; 
• de richting \·::ln het toepasselijk beleid aangeven; 
.. ee:t begin m::ü:en '-·Jn de beschrijYing van de elèmenten ,· ~m de inrichting van de 

gebieden. 
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Opmerkingen 

I. Aanduiding van naruur,·erbindingsgebieden en ecologische infrastructuur wordt 
hier opgevat als een onderdeel van het ruimtelijk tàcetbeleid en niet van het 
natuursecte rbe 1 ei d. 

2. Zoals J.l gesteld. \\'Orden de beide typen gebieden enkel globaal gesitueerd. 
Concreet bçtekent dit ebt een :1rcering op de kaat1 volstaat. De sch::wl is daardoor 
niet zo relevant. 

3. Op het niveau van het gewest (ruimtelijk structuurplan Vlaanderen) worden Grote 
Eenheden Natuur (GE'\:) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GE'\'0) 
aangeduid. Dit is niet de taak van de provincies, \Vat dus betekent dat ze in 
princiepe niet in het provinciale structuurplan terug te vinden moeten zijn. Om 
zinvolle natuurverbindingen aan te duiden. moet er natuurlijk wel rekening mee 
gehouden \\·orden. Of en hoe het natuur-sectorbeleid later van deze 
verbindingsgebieden zal uitgaan, is nu niet aan de orde. 

Aanpak 

Aanduiding unatuurverbindifzgsgebieden ": 

De noodzaak aan ecologische \·erbindingen houdt verband met de verschillende 
verplaatsingen die organismen door het landschap maken. Ze variëren naar functie , 
frebventie en afstand. Vanuit het oogpunt van een duurzame instandhouding van de 
biodiversiteit, moeten enerzijds verbindingen tussen grote, voor het natuurbehoud 
belangrijke habitats en gebieden die deel uitmaken van het Vlaams Ecologisch 
0ietwerk CVE?\). mogelijk zijn. Veelal gaat het om verbreidingsbewegingen. 
Anderzijds moet ook het totale landschap geschikt zijn voor de verplaatsingen \·an 
organismen. Deelhabito.ts moeten immers op de geschikte ogenblikken bezocht 
kunnen \\·orden. 

Gezien het abstr::.lctieniveau \·an het provinciale structuurplan, worden gebieden 
aangeduid op basis \·an hun hypothetische verbindingsfunctie. Dit betekent dat er in 
eerste instantie niet uitgegaan wordt van de eisen die de verschillende soorten stellen 
om zich succesvol te kunnen verbreiden en verplaatsen, maar dat er eerder vertrokken 
wordt van de landschapsstructuren. de aanwezigheid en verdeling van bepaalde 
habitats. Dit geldt voor de plaatsen waarvan we vermoeden dat ze nu als 
verbindingszone fungeren. \'oor belangrijke gebieden waarYoor '>Ve beoordèlen dat ze 
geïsoleerd liggen. moeten in de toekomst verbindingen gerealiseerd \Vorden. De 
potentie die een gebi~d heeft voor de ontwikkeling van geschikte habitats. zal in dat 
geval bepalend zijn \OOr de selectie ervan als verbindingsgebied. Die potenties 
worden hoog ingeschat wanneerdenbiotische condities er \·ergelijkbaar zijn met deze 
\·an de plaatsen die \·erbonden moeten worden. 

Een landschap \\·aarin allèrh::1nde verplaatsingen van orgamsmen mogelijk zijn. zal 
gek~nmerkt \\·nrden door e~n \'Oldoende ecologische basisk\\'aliteit. door een 
geschikte landschapsstructuur en door de af\\'ezigheid \·an batTières. Op het ni\eau 
van de provincie draagt het stc::lsel van waterlopen in hoge mate bij tot deze algemene 
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"doorkruisbaarheid"' \·~m het landschap. Waterlopen met hun begeleidende 
begroeiingen en habitats zijn daarom als verbindingszones aan te duiden. 0;'etwerken 
van kleine landschapselementen \·erzekeren op hun beurt de san~enhang en de 
verbindingen binnen kleinere gebieden. Deze netwerken zijn onderdeel \·an de 
ecologische infrastructuur. 

~'erbindingsgebieden tussc:n belangnjke hahitars werden op de \·o lgende m~m1er 

geselecteerd: 
• Indicatief aanduiden van de gebieden van de natuurlijke structuur op Vlaams 

niveau (VE[\;) in de pro\·incie: contacten met A:VfiNAL. afdeling ?\'atuur 
Ant,verpen; opzoeken \·an staatsnatuurreservaten, van de internationale 
beschermingszones ··Ramsar-gebieden .. ( \\·ateiTij ke gebieden). '·EC-\ · ogelrichtlij n
gebieden ··, ·'EU-Habitatrichtlij n-gebieden". 

• Beoordelen of deze gebieden geïsoleerd liggen en of er mogelijkheden zijn om ze 
te verbinden met soortgelijke gebieden, of met andere gebieden \\·aardoor voor 
bepaalde soorten functionele netwerken ontstaan. Dit zal mee atnangen \·an de 
grootte van de gebieden. Een groot gebied (b.v. Groot Schietveld \·an Brasschaat) 
kan voor nogal \Vat organismen als kernhabitat fungeren en hoeft niet noodzakelijk 
wrbonden te worden. Maar voor soortgelijke belangrijke. maar kleinere h2.bitats in 
de omgeving ervan (b.\·. kleine heideterre inen die als Eü-Habitntrichtlljn-gebied 
aangeduid zijn). kan een \·erbinding met het grote juist \Vel noodzakelijk zijn. Deze 
kleinere. geïsoleerde babirats zullen in de eerste plaats vergroot moeten worden 
(GENO). De aanwezigheid van functionele verbindingszones is een tweede 
mogelijkheid om hun functioneren te verzekeren. 

• Aanduiden van de verbindingszones voor deze gebieden. Voor de \·ergelijkbare 
habitats werd de Biologische Waarderingskaart (B\v'K) -voor geheel het gewest 
beschikbaar op het Instituut \·oor :\atuurbehoud- geraadpleegd. Daarnaast gebeurde 
een globale interpretatie van het abiotisch milieu op basis van bodemkaart. 
topögrafische kaart. hydrografische en grondwaterkaarten indien ze voorhanden 
waren. 

• 1\akijken van de plannen die bestaan t.a.v. Ecologische Impulsgebieden (Schelde -
Durme. Turnhouts vennengebied) 

Verbindingsgebieden die het netwerk vormen doorheen het gehele landschap kunnen 
\\e op de volgende manier selecteren: 
• Alle waterlopen die niet in hun geheel of gedeeltelijk deel uitmaken \·an het VE0:. 

maar nog een goede structuur hebben of die een alluvium hebben met natte bodems 
en de verzameling kenmerkende kleine natuurelementen (slot~n. hagen en 
houtkanten, gegroeide taluds. e.d.) of die een extensief grondgebruik kennen (o.a. 
bakhout en broekbossen. hooilanden. populierenteelt. kleinschalige \·is\·ijYers). 
komen in aanmerking als ,·erbindingsgebied. De B \VK. recente orthofetos en de 
Structuurkenmerken- en Prioriteitskaart \Vaterlopen worden hiervoor 
geraadpleegd. 

Aanduiding 1'eco!ogisclze infrastructuur van bovenlokaal belang": 

De .. ecologische infrastructuur"' is in het kader vJ.n de ruimtelijk-natuurlijke structuur 
in het provinciale structuurplan de verzameling van kleine landschapsekmenten. 



Kleine b.ndschapselementen zijn in heel wat gebieden de bebngrijkste habitats voor 
de a aanwezige organismen. \Ve lke soorten voorkomen is in hoge mate athankelijk 
van de typen landschapselementen. De vorm. de s:1menhang en voor~ll de grootte 
(gesommeerde lengte) van het netwerk zijn bepalend voor de soortenrijkdom en de 
volledigheid ("verzadigingsgraad") van de gemeenschappen. Elk type dement. elke 
verzameling en elke afmeting v:1n element resul teert in een bepaalde 
soonensamenstelling. Oe opga\·e is nu de gebieden te selecteren waar een ecologische 
infrastructuur van "bownlokaal belang'' \·oorkomt. 

Er zijn drie criteria die gebruikt worden \·oor de beoordelling \·an het bovenlokale 
belang. 
• Het type element is op zich zeldzaam of de mate waarin het op een bepaalde pinars 

ontwikkeld is. is zeldzaam. Zones "vaarin dit soort elementen voorkomen hebben 
belang ,·oor een groter gebied. 

• Het netwerk van elementen (onafhankelijk van de typen elementen) op eef1 
bepaalde plaats heeft een hoge ecologische kwaliteit door een goed fy·sisch milieu 
of doordat het uitgebreid en samenhangend is , zodat een grote soortenrijkdom in 
het gebied kan voorkomen. 

• Het netwerk van elementen strekt zich over verschillende gemeenten uit. Het be leid 
t.a.v. zo· n netwerk moet samenhangend zijn, wil men de ecologische potenties 
erYan ten vo lle benutten. Dit vvordt enkel verzekerd wanneer dat beleid 
bo\·enloknal samen\verkt of gestuurd wordt. 

Ecologische infrastrucwur van óovenlokaal belang werd op de volgende mama 
geselecteerd: 
• Selecteren \·an de kle ine Iandschapselementen die als type een bovenlokaal belang 

hebben door hun aard of ontwikkel ingstoestand: oude Scheldedijken (met 
blksubstwat). kreken en wielen. oude houtwallen (b.\·. terug te ,·inden op de 
Ferrariskaart). e.d. 

• Opzoeken van deze elemenren op de Biologische Waarderingskaart, onhofoto's. de 
L:mdschapsrelictenkaart (UGent, Marc Antrop; opdracht Afdeling Monumenten en 
L:mdschappen. ARHO:Vf) 

o Opzoeken van net\verken \·an kleine landschapselememèn op Biologische 
Waarderingskaart. orthofoto · s. e.d. 

• Nakijken van de plannen die bestaan t.a.v. Ecologische Impulsgebieden (Schelde -
Durme. Turnhouts vennengebied) 

Karakterisatie en argumentatie 

De geselecteerde gèbiedc:n ,,·orden enerzijds gekarakteriseerd naar de kenmerkende 
kleine landschapselemènten en het dominante grondgebruik en anderzijds naar de 
b ndschapsopbouw en dè factoren \·an het abiotisch milieu die het functioneren als 
natuun·erbindingsgebied of als ecologische infrastructuur van bovenlokaal bel~mg 

magd ijk maken. DèZe aspèCll!n ,·an de beschrijving ,,·ordèn ook gebruikt bij het 
aangç,·en \·an dè Ont\\·ikkelingspersp..::cti.:,·en voor deelgebi.:den .:n het bepalen van de 
dementen v::tn de inrichting en·an. 
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De argumentatie voor de selc:ctie ,·an de zones is gebaseerd op de beoordding van de 
aanwezige ecologische functionaliteit voor de verbinding van natuurgebieden en de: 
verz~kering ,·an een gebiedseigen biodi,·ersiteit. Zoals hiervoor uitgelegd. is ook de 
noodzaak om een verbinding tussen natuurgebieden tot stand te brengen door een 
gerichte bestemming en inrichting van de russenliggende zone die daarvoor 
ecologisch het meest geschikt is. een belangrijke reden ,·oor de aanduiding ervan. In 
alle gevallen zal er zowel uitgegaan worden van bestCJande evaluaties en 
gebiedsaCJnduidingen ten behoeve van het natuurbehoud. als ,·an e1gen ·best 
professional judgement' oordelen. 

OnnvikkelingsperspectieYen en inrichting 

Voor elk deelgebied wordt een begin gemaakt van de beschrijving van de meest 
wenselijke ont,vikkeling waardoor het in de toekomst zijn waarde als 
natuurverbindingsgebied of als zone met ecologische infrastructuur van bovenlokaal 
belang kan behouden of ontwikkelen. Daarvoor wordt er ingegaan op de 
noodzakelijke landschappelijke en milieukenmerken. Behalve met een specifieke 
inrichting door aanleg ,·an landscbapselementen en detailbestemming ,·an gronden. 
kan de gev,:enste ontwikkeling ook te maken hebben met noodzakelijk beheer dat 
uitgevoerd moet vvorden en met randvoorwaarden die door andere grondgebruikers in 
acht genomen moeten worden. Daarbij bn gedacht \VOrden aan het instellen en 
respecteren van bufferstroken en aangepaste bedrijfsvoering. De mate waarin dit alles 
doorgevoerd moet vvorden, zal bepalen welk grondgebruik en welke functies nog 
zonder problemen in dit deel van de natuurlijke structuur zullen kunnen ontv,·ik.ke!en. 
Verder zullen criteria voor goede inrichting besproken worden, zonder dat deze 
even,vel volledig kunnen zijn. 

Toepasseli jk beleid 

Het is de bedoeling dat een begin gemaakt wordt van het aangeven van het beleid dat 
door de provincie of op het niveau van de provincie gevoerd kan worden, om àe 
natuurlijke structuur te realiseren. Verschillende aspecten zijn hierbij te 
onderscheiden: 
• Eigen beleid van de provincie met betrekking tot specifieke gebieden. Wanneer een 

o,·erzicht van de provinciale bevoegdheden op het vlak van de ruimtelijke planning 
en het milieubeleid voorhanden is. zal de mogelijke toepassing hiervan voor de 
naruurlijke structuur moeten nagegaan worden. Hier liggen misschien 
mogelijkheden voor de pro,·inciale domeinen. 

• \kt ho.ar ,·ernntwoorddij kheden in het ,·ergunningenbeleid. kan de pro\'incie een 
impact hebben op de ruimtelijke ontwikkding in de n::ttuurlijke structuur. :V!ogelijk 
~unnen hieruit richtlijnen gehaald worden met betrekking tot groepen van gebieden 
,·:m de nCJtuurl ijke struc tuur. 

• De pro,·incie voen een eigen beleid (voornamelijk v:m inrichting en beheer) voor 
!1a:1r pro\·inciale \\·egen en de onbe,·aarbare \.Vaterlopen tweede categorie. Beide 
hebben een zeer bèlangrijke impact op her bndschapsecologisch netwerk \·an een 
gebied. Provinciale '"egen kunnen fragmenterend en barièrevormend \verken; de 
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onbe\·oarbare \V<J.terlopen kunnen enerzijds barrières vormen maar anderzijds ook 
als verbindende ekmenten functioneren. Ze doorkruisen geheel het landschap en 
hebben zo een grote indoed op de ecologische samenhang en op de potenties van 
een gebied als habitat. Door systemotisch a~mdacht te besteden aan het \·oorkómen 
van barrière\·orming en aon de potenties voor natuurontwikkeling bij de inrichting 
en het beheer van beide. kan de provincie belangrijk bijdragen aan her ecologisch 
functioner.:: n \'GI1 het tOtale !ondschap. Richtlijnen kunnen in dit verband 
geformuleerd \\'Orà-::n. 

Resultaat 

Voor de provincie Ant\verpen zijn volgens de hoger vem1elde werkwijze en criteria de 
natuurverbindingsgebieden en de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 
aGngeduid. Doordat de gebieden die deel kunnen uitmaken van het Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VE?\) nog maar voor een zeer klein deel van de provincie bekend zijn 
(noordoostel ijke hoek. geconsulteerd bij AMINAL-Antwerpen. afde ling Natuur), vvas 
het niet mogelijk om hiervan uit te gaan voor het selecteren van de 
natuun·erbindingsgebieden. Op basis van formele statuten zoals Vlaams 
natuurreservaat. Europees vogelrichtlijngebied, Ramsar-gebied · en planologische 
bestemming \·olgens het gewestplan (inclusief de voorgestelde wijzigingen, 
geconsulteerd bij A:Vfi~AL-Antwerpen. afdeling )ratuur) en verder uitgaande \·an 
onze terreinkennis, wldgegevens en luchtfoto's, hebben we toch de zones 
weergegeven die wauschijnlijk in het Vlaams Ecologisch Netwerk opgenomen zullen 
vvorden. Deze zijn. ·:oor zover belangrijk voor het beargumenteren van de 
natuurverbindingsgebieàen. schematisch op kaart weergegeven. 

De ecologische infrastructuur van bo\·enlokaal belang werd g;;:selecteerd enkel op 
basis van orthofoto · s en ve ldgegevens. De Landschapsrelictenkaart (U Gent: opdracht 
Afdeling Monumenten en Landschappen, AROH?vf) werden geraadpleegd. maar 
waren in een formaat dat een snelle interpretatie en selectie van de belangrij ke 
ecologische infr~structuur niet toe liet. 

Ca tegorieën natuunerbindingsgebied 

Zoals aangege\·en. zijn natuurverbindingsgebieden aangeduid daar wanr nu 
functionelè \·e rbindingen verondersteld worden of daar vvaar ecologische 
verbindingen in de toekomst noodzakel ij k zijn en ze met het meeste kans op succes 
ont\\·ikkeld kunnen '.\·orden. Voor het eerste werd voornamelijk gesteund op de 
structuur van he t landschap en de aanwezige natuurelementen erin. Voor het tvveede 
\\·erd voored na:lï abiotische condities. \·erge!ijkbao.r met die \·an gebiedc:n waarvoor 
dç isolat ie opgc:hç\\:n moc:t worden. gekeken. 

\'erder zijn \·c~bindin:;sgebieden zowel opge\·at als redelijk smallè corridors 
\\·~:1rl::m~s 'linc ~irc: · ·. crplaatsingen kunnen optreden of die functioneren als één 
langgerekt ecosysteem (b.v. \\'aterlopen). als onder de vorm van brede zones die een 
grote ·interne verbinding· kennen en zo een complex londschap vormen met tal van 
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kleinè habitatsof habitatsmet suboptimale kwaliteit (b.v. nog \.vel mtte. maar redelijk 
soortenarme graslanden; kleine bossen met een onvolledige vegetatiestructuur). Elk 
op zich kunnen deze babirats niet optimaal functioneren. maar gezamelijk vom1en ze 
één samenhangend landsch<1psecologisch geheel. 

Op de bartzijn dus de \·olgende categorieën natuur\'erbindingsgebied opgenomen: 
I. Verbindingsgebieden met en langs v . .:aterlopen. Deze kunnen reddijk smal zijn in 

het ge\·al van een kle ine \.vaterloop die door een eerder intensief gebruikt gebied 
stroomt. of \\·aneer die waterloop een namve en scherp begrensde vallei heeft. Ze 
zijn breed. \.vanneer het beekdal uitgestrekter is en het grondgebruik er nog 
natuurlijke processen toelaat (bvel tot ~an de oppervlakte. o\·erstromingen \·:muit 
de waterloop) \\·aardoor de potenties voor kleinschalige natuurontwikkeling groot 
zijn, of wanneer in het brede beekdal nog verspreid resten van kenmerkende 
kvensgemeenschappen voorkomen (b.v. hooilanden, broekbos jes, ver landingen) of 
typische kleine landschapselementen met natuurwaarden (grachten. poelen. dijkjes. 
houtsingels e.d.). 

2. Verbindingszones met kleine habitats op hogere gronden en langs waterlopen die 
grotere natuurgebieden nu of in de toekomst met elkaar verbinden. 

3. Ruime verbindingszones met een hoge densiteit aan kleine of suboptimale habitats 
die in hun geheel of in samenhang met grotere natuurgebieden een complex 
landschap vormen, geschikt voor orgamsmen die zo· n 'parklandschap· nodig 
hebben. 

Gebieden met een grote densiteit aan kleine natuurelementen of resten van 
kenn1erkende levensgemeenschappen, kunnen mogelijk ook in het toekomstige 
Vlaams Ecologisch :\ietwerk opgenomen worden. Omdat hierover nog geen uitsluitsel 
bestaat, IS soms op de kaart een dubbele aanduiding gebruikt: 
naruurverbindingsgebied dat mogel ijk 'opgewaardeerd' zal worden tot Vlaams 
Ecologisch ~enverk. 

Tenslotte hebben \.ve ook een combinatie gebruikt van natuurverbindingsgebied en 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Dit gebeurde \'OOr zones die o\·er 
een grote oppervlakte een erg hoge densiteit aan kenn1erkende kleine natuurelementen 
hebben. Hun structurerende func tie en impact voor het landschap daar (o.a. van belang 
voor herkenbaarheid, belevingswaarde e.d.) en hun belang voor verbreiding en 
verplaatsing \·an org:.mismen. gaan er samen. 

Categorieën ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 

Zoals hiervoor aangegeven. ko.n ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 
samenvallen md natuur\.·erbindingsgebiedçn. Zijn ze afzonderlijk ingetekend. dat 
rd'ereren ze naar ofwel: 
I. de aanwezigheid van kenmerkende landschapselementen zoals oude Scheldedijken 

(Ekeren). oude hout\valkn (Turnhout). oude ontginningsp:Hronen met de 
bijhorende landschapsekmenten tBd. Geel) 

2. de aanwezigheid van een uitgestrekt netwerk kleine natuurelementen 
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3. de aan\\·ezigheid van planmatig ont\vorpen landschappen die doo r hun aangelègde 
natuurelementen herkenbaar zijn ('sterbossen en -landschappen' van Wuustwezel 
en Rijkevorsel. str~üimichting \krksplas. Trappistenabdij Westrnalle) 

Deelgebieden 

De ruimtelijk-natuurlijke structuur van de provincie kan bescbreven ,,·orden volgens 
een aantal deelgebieden. Deze deelgebieden zijn te onderscheiden op basis ,·an 
• abiotische componenten \·an bet tYsisch-geografisch milieu 
• de maat van de ruimte 
• het grondgebruik 

De bestaande ruimtelUk-natuurlijke structuur van elk deelgebied wordt kort 
besproken. Bij de gr:,l"enste ruimtelijk-natuurlijke structuur van elk deelgebied wordt 
globaal ingegaan op de aard van de zones die reeds verbindend vverken (in 
ecologische zin). of "''·aarvoor dat in de toekomst gewenst is. Hieruit is de motive ring 
af te leiden waarom deze zones als een van de typen natuurverbindingsgebied 
voorgesteld \.VOrden. Hetzelfde gebeurt \·oor aanwezige ecologische infrastructuur ,·an 
bovenlokaal belang. 

Deelgebied 1. 
Ten zuiden en zuidoosten van Antwerpen, ten zuiden van Lier en Heist-op-den
Berg tot aan Rupel en Dijle 

Bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur: Een wetmg gedifferentieerde. open 
streek met weinig grote. aaneengesloten natuurgebieden. Intensief grondgebruik 
(tuinbouw) domineert er en heeft een grote invloed (milieukwaliteit en versnippering) 
op de resterende natuurelementen. Ten zuiden en zuidoosten van de Antwerpse 
agglomeratie zijn enkele kleinere, oude bossen en kasteelparken typerend. Ze zijn 
voor natuur belangrijk. Hetzelfde geldt \·oor enkele fonen uit de vestingsgorde l. De 
vallei van de ?--Jete is structurerend in het landschap, maar bezit nog maar weinig 
restanten van de ri ·iergebonden levensgemeenschappen. Enkele kleinere beken 
stromen naar Schelde en Nete. De dalen ervan zijn -hoewel niet doorlopend
gekenmerkt door extensiever grondgebruik en kleine natuur- en landschapselementen. 

Gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur: Natuurverbindingsgebieden zijn \·nl. 
gekoppeld aan grotere waterlopen (Nete). beken en beekdalen. Lokaal zij n rond de 
iets grotere bossen P .o.rtselaar. Boechout- Lint Koningshooik- St.-Katelijne-Wa\·er) 
natuuf\·erbindingsgebieden aangev,;ezen. Bij de aangeduide \Yaterlopen zijn dè 
ruimtelijke en abiotische potenties aam,·ezig om er samenhangende verbindingszones 
te laten ontwikkelèn. Verspreid komen natuurlijke landschapselementen en resten \'an 
kenmerke nde levensgemeenschappen voor die verder uitgebreid kunnen worden in 
functie ,·an de \·erbindingszonc:. Beekdalen en complexen \·an bos in een meer 
gesloten landschap (kkine lanclsckpsèlemenkn) kunnèn zo e\·ol ueren naar 
herkenbare bndschappc:lijke entiteiten die structurerend kunnen zijn voor het grotere 
gebied. 

9 



Deelgebied 2. 
Klein Brabant en de streek van ZeiiJle enDijle 

Bestaande ruimtelijk-natuurlijke struc tuur: Een streek die. wat natuur betreft. 
totaal bepaald wordt door de nanwezigheid en de (vroegere) werking van de grote 
rivieren. Natuurwaarden zijn annwezig in de alluvi::t Grotere complexen hierin zullen 
hoogst waarschijnlijk tot het Vlaams Ecologisch !'et\\·erk behoren. Daarrond en elders 
in de alluvia is er en grote dichtheid natuurelementen en resten van kenmerkende 
levensgemeenschappen. Tussen \\ïllebroek en Mechelen. langs de Dij le 
stroomopwaarts van Mechelen en langs de Schelde bij Bornem bevinden. zich grote 
en complexe rivierenlandschappen. Open ,,·ater. broekbossen en hooilandcomplewn 
zijn er typerend. Op hogere gronden bezinen opnieuw de beekdalen met de bossen 
erin of aan de rand ervan. de belangrijkste natuurwaarden. 

Gewenste ruimtelijk-natuurlijke struc tuur: Zones langs beken en de grote 
waterlopen zijn aange,vezen om tot natuurverbindingsgebied te ontv,:ik.kden. Ten 
zuiden van Puurs kan zo het gevarieerde beekdallandschap behouden blijven. Er zijn 
voldoende resterende habitats aanwezig om op korte termijn de beoogde ormvikkeling 
toe te laten. In de valleigebieden langs Schèlde (Bomem), Rupel. Zenne en Dijle. 
moeten de verbindingsgebieden opgevat worden als de ruime zones \\·aarbinnen 
gestreefd wordt naar e::n 'parklandschap·. Een samenhangend mozaïek dus , ·an 
riviergebonden habitats. elk op zich te klein of van te geringe kwal iteit om zelfstandig 
te kunnen bestaan, maar gezamelijk één functioneel geheel vormend. Door 
landschapsbouw en plaatselijk vermindering van de externe druk (reglementering van 
het medegebruik) kan op korte termijn de gev,:enste ontwikkeling bereikt worden. 

Deelgebied 3. 
Sc/zeide en Rupef 

Bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur: De Schelde heeft zijn natuurlijke loop 
behouden en heeft nagenoeg natuurlijke habitats buitendijks (brak- en 
zoet\vaterschorren en -slikken). De kwaliteit ervan is minder. gezien de venuiting \·an 
slib en Scheldewater. De oeYerversteviging (breuksteen) \Verkt limiterend \·oor e;;n 
verdere natuurlijke ontwikkeling. De Scheldedijk maakt een natuurlijk contact tussen 
rivier en alluvium onmogelijk. Voor het grootste dee l ont\vikkeld op aangebracht 
substraat. dragen de Hobokense Polder op rechteroever en Blokkersdijk op 
linkeroever sterk bij aan de ecologische differentiatie van het Scheldegebied. 
Industriële ontwikkeling (kleiontginning) langs de. Rupel heeft het brakter van het 
allu\·ium over grote oppervlakten totJJI veranderd. 1\iatuur bevindt er zich binnendijks 
in het oorspronkelijke allu,·iumlandschap en in de recentere kkiontginningen. 

Ge,Yenste ruimtel ijk-na tu urlijke structuur: Gezien de verbindende rol die Schelde 
en Rupel op hoger niveau spelen. is het vanzelfsprekend dat ze alsdusdan ig aangeduid 
\\·orden. l\atuun·erbindingsgebied he;;ft dan ZO\\·el betrekking op de wJterloop. de 
oe,·.::rs. de uiterwaarden c:n de Jijkèn. als op de ontginningspurten die aJn de rand 
en·::m liggen. In het eerste geni sta:lt de natuurl ijke ontwikkeling van de 
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\vaterloophabitats centraal. In hd t\veede geval gaat het om het ecologisch integreren 
van kleiontginningen in het rivierenlandschap. 
Het St.-:\nnabos en de onbebouwde opgespoten grondèn. tezamen met het Galgeweel 
en het Burchts WeeL komen in aanmerking voor natuurverbindingsgebied. Het 
,·ersterkt de ,·erbindende functie van de Schelde en -.·oorkomt dat hèt zeer belangrijke 
Blokkersdijk sterk geïsokerd zou gt!rak.en. 

Deelgebied 4. 
Vallei van de Grote Nete tussen Lier en !1-leer/zout en het interfluvium van Grote en 
Kleine Xete te 0/en 

Bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur: Een breed rivierenlandschap met vlak. 
open alluvium. met landbou,,· als dominant grondgebruik. Stroomop,,·aarts Heist-op
den- Berg met toenemende natuurwaarden onder de vorm van kleine natuurelementen. 
(broek)bossen, hooilanden en laagveenmoerassen in een complex landschap. Vanaf 
hier wordt het landschap meer gesloten. Grote eenheden natuur hier zullen hoogst 
waarschijnlijk deel uitmaken van het Vlaams Ecologisch Netwerk. 
Het interfluvium tussen Grote en Kleine . 'ete bij Olen is een open landbouwlandschap 
met \veinig natuurelementen. In het zuiden, bij Zoerle-Parvvijs en Hulshout komen 
typische landschappen voor, gekenmerkt door een dicht netwerk van natuurlijke 
kleine landschapselementen of een eigen landschapsopbouw (De Goren). Bij dit 
laatste gaat het om een jong ontginningsgebied met grote percelering; een gebied met 
specifieke geomorfologische kenmerken (periglaciale kom omringd door lage tertiaire 
heU\·drijen). Tussen Kessel en Herenthout is het intafluvium meer gesloten met het 
grote boscomplex van de Merodese bossen en de gebieden met talrijke kleine 
bospercelen en dichte netwerken van houtkanten in de beekdalen. 

Ge,venste ruimtelijk-natuurlijke structuur: Geheel de vallei van de Grote ~ete 
wordt als natuun·erbindingsgebied aangeduid. StroomopwaartS van Heist-op-den
Berg is de structuur van die aard dat dit nu reeds grotendeels gerealiseerd is. 
Stroomafwaarts is het voornamelijk zaak de vallei , ·erder open te houden, ruimte te 
late:1 voo;- de ri,·ierdymmiek en valleigebonden levensgemeenschappen te laten 
ont\\·ik.k.elen. 
Ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang is aangewezen voor de 
landschappen bij Zoerle-Panvijs en Hulshout Behoud van de typische 
landschapsstructuur is hier de bedoeling. Bij De Goren betekent dit het bestendigen 
van het planmatige landschap met grote. open percelen en bos. Dit patroon is het 
resultaat van een jonge heideontginning. in een ruimer gebied dat reeds lang voordien 
een intensief landbou,,·gebruik kende. 
[n het "'·estelijk dee l van dit deelgebied is natuurverbindingsgebied verannvoord in de 
vlakke beekdalen met ,·eel landschapselementen en in aansl uiting met de grotere 
natuur- en bosgebied~n. Door de gaat11eid en de uitgestrektheied van de bndschappen 
is een combinatie met ecologische infrastructuur \·an bo,·enlokaal belang aangewezen. 
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Gebied j. 
Zuiderkempen van Herself en Laakdal 

Bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur: E~n heu\·e lig landschap (tert1:11 re 
geteugenheuvels) met grotere natuurcomplexen op de heLr:els en in de beekdalen 
ertussen. Naaldbos is kenmerkend \'OOr de hell\·els. lootbos en laagveen \·oor de 
kommen en beekdalen ertussen. Oe grote complexen kunnen deel uitmaken van het 
Vbams Ecologisch l\iet\\·erk. Buiten de grotere natuur- en bosgebieden is het 
landschi1p meestal kleinschalig met een grote afwisseling aan kleine natuurlijke 
landschapselementen. De reliëfovergangen. gekoppeld aan droog-nat gradiënten. zijn 
bepalend voor de streek. 

Gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur: Verbindingsgebieden zijn hier vooral 
van belang voor de \·crdere complex\·onning van dè bossen en laagvenen 
(Langdonken) uit het Vlaams Ecologisch Netwerk tot één groot en gevarieerd 
landschap. Ze situeren zich dan ook tussen bossen en natuurgebieden en strekken zich 
over heuvels en laagten uit. Beekdalen buiten deze complexen hebben haast overal 
goede potenties (abiotisch en biotisch) om tot landschap met grote interne \·erbinding 
te ont\.vik.kelen. 

Gebied 6. 
Het verstedelijkt gebied ten oosten van Antwerpen en ltet gebied tot Lier 

Bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur: Binnen het verstedelijkt gebied 
(Wommelgem-Schi lde-Schoten) is zeer \Veinig natuur van enige oppervlakte 
overgebleven. Enkel het open gebied langs de Schijn met de zijbeken bezit nog 
belangrijke bossen en natuurgebieden waar lichte kwel optreedt (o .a. provinciaal 
domein Vriese lhof en omgeving) en zones met kleine landschapselementen. Het is 
ook via dit beekdal dat open ruimte met natuurelementen tot diep in het verstedelijkte 
gebied doordringt (Schij1wallei Wommelgem en Rivierenhof). Oe druk op ruimte en 
milieukwaliteiten vanuit de omgeving is O\·eral echter groot. Ten zuidoosten van de 
verstedelijkingszone komen erg belangrijke boscomplexen voor (Ranst). Deze zijn in 
en gedeeltelij k buiten beekdalen ge legen. Karakteristieke levensgemeenschappen 
v-lorden er bepaald door bodem (redelijk leemrijk en basisch) en grondwater (l ichte 
bvel). Verder is het landschap open en \VOrdt het intensief voor tuinbouw en fruineelt 
gebruikt, met een grote druk op de resterende natuurelementen. 

Gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur: Gezien de situering en de aard van het 
gebied. is de Schij nvalki in haar geheel als natuun·erbindingszone aangeduid. Is deze 
stroomafwaarts \Vijnegem eerder als een gebied met vooral interne \·erbinding op te 
vatten. dan fungee rt Zè stroomopwaarts naar Schilde . Oelegem en Zoersel als 
\'èroindend elemènt \·oor grotere natuur- en boscomplexen. Ook de andere 
onbebom\'de zones mèt waterlopen binnen het verstèdelijkt gebied zijn als 
natuurverbindingszone op tè bestemmen. 
I-kt opèn. begrazen gras l;.md met struweel. ten \\·estèn \ an \\ïjnegem centrum is 
aangèduid als gebièd met ~cologische infrastructuur van bo\·enlokaal belang. De redèn 
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hiavoor is de ouderdom c:n de goede ontwikkeling van het stnl\veel in een voor de: 
rest erg verstedèlijkte zone. 

Gebied ï . 
Het bekkeil vall de Kleine .Yete tot Geef 

Bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur: Een streek die gekenmerkt wordt door 
de afv .. ·issding ''ll1 beekdalen ( ongèveer noordoost - zuidwest georiënteerd) met 
russenliggende hogere gronden. De beekdalen hebben op ,·eel plantsèn nog een 
gevarieerde lanèschappd ijke opbouw met tal van klèine natuurelementen. Floristi sch 
zeer rijke beekdalbossen (o.a. Zandhoven) en laag\·èencomplexen (o.a. Winkelsbroek, 
Turnhout: Tikkebroeken. Kasterlee) komen erin voor. In nogal wat gevallen zullen 
deze deel uitmaken van het Vlaams Ecologisch 1\letwerk. De heu\·elrug tussen 
Herentais en Kasterlee is é~n groot, aaneengesloten gebied waar zeer belangrijke 
natuurwaarden (heiden en vennen) in bos ingebed liggen. De aansluiting met de vallei 
,·an de Kleine ~ète (Snepkensvijver) is bijzonder waardevol. 

De vallei ,·an de Kleine Nète zelf wordt gekenmerkt door hoge grond\\·aterstanden en 
belangrij ke kwel. Deze zijn verantwoordelijk voor de aanwezige natuunvaarden en het 
typische landschap: een open hooilandgebied met een hoge densiteit aan sloten en 
houtkanten. Bij Nijlen. Bouwel en Grobbendonk komen rivierduinzones naast het 
allu,·ium voor. Tezamen vormen ze er een complex landschap. De laagveengebieden 
De Zegge en de Mosselgaren liggen redelijk geïsoleerd in de alluviale vlakte van de 
Kleine Nete. 

Gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur: Natuurverbindingszones zijn in de 
eerste plaats aangewezen in de beekdalen om,ville van het homogene karakter ervan, 
hun huidige of potentiële natuunvaarden en de verbindende corridors die ze vormen 
tussen de grotere natuurgebieden (ook dwars op de beekdalrichting). De hoge 
dichtheid aan kleinere typische habitats -dikwijls nog van goede ecologische kwaliteit, 
maakt dat het mogelijk is dat delen van deze beekdalen ook in het Vlaams Ecologisch 
Net\\·erk opgenomen zullèn worden. TussenLilleen Gierleverantwoordt de dichtheid 
aan natuurlijke kleine landschapselementen over een groot gebied de aanduiding al s 
zone met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. 
Open gebiedèn t.h.Y. de Zegge moeten heringericht \VOrden ten einde een functionele 
,·erbinding doorheen heel dè vallei van de Kleine Nete mogelijk te maken. 
Waar hèt continu~ bos- èn natuurkarakter van de heuvelrug tussen Herèntals en 
Kasterlee door recreatie. bebouwing of landbou\v doorbroken is. is natuurverbinding 
noodzakelijk. 

Gebied 8. 

De bovenlopen van Grote ell Kleine t\"ete 

Best:1ande ru imtelijk-natuurl ijke structuur: Deze streek is zeer complex en 
gd;.aro.kterisec: rd door èèn afwisseling \ëll1 smalle of brede en open bèekdalen. beboste 
inter11uvia. soms met duinen langs de rand van de beekdalèn (b.v. Bel en ten \Vesten 
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\'an :Vfeerhout). u i tgestr~ktc en \Ükke graslandgc:bieden (\·oormalige heiden) me t 
heiderestanten en intensieve akker- en maïsteelt In de beekdalen komen belangri.ike 
laag\·eengebieden \·oor (o.a. Mal es broek en de Rammelaars). Het onderscheid tussen 
natuur. op te nemen in het Vlaams Ecologisch ?\et\\·erk en 
natuurverbindingsgebieden. is hier dibvijls moeilijk te maken. Di t is ,·ooro.l zo voor 
het al lU\·ium van de Molse ?\ete met het complex van oude ,·eenpl::lssen. extensie\·e 
m:J.ar dib,·ijls \·erwaarloosde hooilanden en broekbossen. Een zeer uitgebreid netwerk 
van kleine landschapsekmenten is ao.n\\·ezig in de brede alluviale vlo.kte van de Grote 
Nete. ten oosten nm Bakn. Recente heideonrginningslandscho.ppen zijn te \'inden ten 
,,·esten ,·an :Vkerhour en te Bel. 

Gewenste ruimte lijk-natuurlijke structuur: Naruurverbindingsgebieden zullen in 
dit deelgebied in de eerste plaats leiden tot nog grotere en complexe. samenhangende 
landschappen. Ze situeren zich voornamelijk in de beekdalen en bngs de randen 
daar:an. Behoud ,·o.n de waterhuishouding (hoge grondwaterstanden) en het 
voedselarme karakter zijn dan van wezenlijk belang. De alluviale vl::lkte van de Grote 
N ere ten oosten van Balen is te beschomven als één samenhangende zone met grote 
interne verbinding. Het uitge breide netwerk vo.n kleine bndschapselemenren daar, 
verantwoordt ook de aanduiding als zone met ecologische infrastructuur ,·an 
bovenlokaal belang. Ditzelfde geldt ook voor het duinen-onrgim1ingslandschap van 
Bel en ~deerhout. Het landscho.pspatroon gevormd door de paraboolduinen, 
plamnatige ontginningen. bossen en heiderestanten en kleine landschapselementen. is 
bijzonder kenmerkend en illustratief voor de landschapsantwikkel ing van de reg10 
(Bel). 

Deelgebied 9. 
De ;.one Poppel- Postel-Jtfol 

Bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur: Deze streek is gekenmerkt door de 
grote boscomplexen (staatsbossen Ravels; bossen Posrel) met ertussen uitgestrekte, 
open landbomvgebieden met \\einig kleine, meer natuurlijke habitats. Verschillende 
graslandgebieden hebben nog een belangrijke biologische waarde (\veide\·ogels). 
Soorteruijke heide- en vengebieden komen zowel in de bossen als erbuiten voo r. 
Dergelijke gebieden. zoals de Ronde Put, vormen uitgestrekte natuurcomplexen. De 
kanalen hebben een belangrijke structurerende \Verking in deze streek, ZO\WI door hun 
invloed op de waterhuishouding (kwaliteit en b vanti teit) als door hun doorsnijdende 
werking. Aanvoer van gebiedsvreemd water (mineraleruijk Manswater in de 
mineralenarme Kempen) heeft geleid tot het ontstaan van zeer bijzondere ecologische 
situ:J.ti es (Buitengoor. \ leergoor te \fot en het Goorken te Arendonk). Een andere 
strucrurere:1de factor \·o.n bebng zijn de zand\vinningen ,·an \lol. Ovk hier heeft 
spontane mtuuronr ... ,-i kkeling belangrijke habitats opgeleverd. Al deze specitïeke 
naruurgebieden en de: ~ ro tere boscompkxen zul len deel uitmaken \·o.n het Vlnams 
Ecologisch \Jetwerk. 

Gewenste ruimtel ijk-natuurlijke structuur: l\atuurverbinJ ingsgebieden zij n in dit 
dedgebièà te \·erantwoorden als mogelijkheid om nog grotere complöen re vo rmen 
vai1 gesloten bos in een parkbndschap. Voor verschillende soorten (b.v. prooivogels 
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~n Ree) hèdt de streek d~ardoor nu reeds een zeer groot belang dat echter nog verder 
vergroot kan worden. Natuurverbinding zal daarom in de eerste plaats gerealiseerd 
moeren worden op de hogere gronden tussen de natuur- en bosgebieden. In veel 
gevallen zal dit actieve landschapsbouw impliceren. zodat in de uitgestrekte 
landbomvgebieden meer kleine habitats aamvezig zullen zijn. Elders betekent 
vçrbindingsgebied in de bodbouwzone dat de nog aanwezige suboptimale babirats 
(heide- en ,·enrestanten) door middèl van bufferzones beter beschermd moeten 
\VOrden tegen negatieve impact op hun mil ieubvaliteit. Ter hoogte van de 
zandwinningspurten moet het natuürverbindingsgebied ervoor zorgen dat de plassen 
geïntegreerd kunnen worden in het torale landschap. Hier kan aangepast beheer en 
gerichte landschapsbouw het samengaan van recreatie (provinciaal domein 
ZiJ,·erstrand) en natuur verder mogelij k maken. 

Gebied JO. 
Het gebied rond Turn/zout 

Bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur: Ten noorden van Turnhout is natuur 
geconcentreerd in grote ven- en heidegebieden (Zwart Water. Klotteraard) en 
graslanden. Het is een recent landschap (heideontginningen). waarvan de 
natuur\',·aarden gebonden zijn aan voedselarme milieuomstandigheden en hoge 
grondwaterstanden. Deze laatste zijn redelijk verzekerd (wanneer intensieve drainage 
achterwege blijft) door de ondiepe kleilagen. Ten zuiden en zuidoosten van Turnhout 
zijn de natuurvvaarden in beekdalen en opnieuw in grote heidegebieden gelegen (b.v. 
de Liereman). Al de grotere natuurgebieden zullen in het Vlaams Ecologisch Netwerk 
té~recht komen. 
Een ,·oorbeeld van een oud ontginningstandschap is net ten noorden van het centrum 
van Turnhout te vinden. Het bestaat uit een netwerk brede en goed ont\vik.kelde 
houtwallen. 

Ge,venste ruimtelijk-natuurlijke structuur: Het complex aan kleine habitats en 
natuurelementen (gras land met microreliëf. brede perceelsscheidingen en bermen e.d.) 
is op te \"Gtten als de kern van de natuurverbindingszones tussen de grotere 
natuurgebieden. ~Iet de natuurverbindingszones zullen grotere, complexe 
landschappen gevom1d klumen worden waarmee de habitatdiversiteit en de 
milieukwaliteit voor de zeer be langrijke kerngebieden verder gewaarborgd worden. 
Gezien de aard van het deelgebied zullen deze natuurverbindingsgebieden 
Yoornamelijk op de hogere gronden met landbouwgebruik gesitueerd zijn. 
Het oude hout\vallenlandschap ten noorden van Turnhout is door het exemplarisch 
karakter een zone mèt ecologische infrastructuur van bo,·enlokaal belang. 

Deelgebied I J. 
De streek va11 de ,l[ark tussen JVfeerfe en :Herkspfas 

Bestaande ru imtelijk-natuurlijke structuur: Een open en grootsch::llige streek met 
zeer intensieve. de~ l s niet grondgebonden landbouvv. De natuurwaarden zijn enerzijds 
-versnipperd- aanwezig in de beekdalen en anderzijds op de hogere gronden onder de 
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vorm van jonge bossèn. In de bed:dakn is vooral de mineraalrijke. voedselarme. 
basische kwel van groot belang. Een zeer kenmerkende natuur is daarvan het resultaat 
(hooilanden in het gehele beekdal ,·an het Merkske. de \-ürk en de 1\oordem1ak). 
Lmgs de vallei van de \-lark. stroomafVv·aarts ;vreer. zijn stuifduinen aan,vezig. Hièrin 
bevinden zich kleine. maar zeer \\·aardevolle heide- en vengebiedjes. 

Gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur: De kw~! is o,·eral in de beekdalen sterk 
en biedt goede ontwikkelingskansen voor de vorming van ~~n grote vçrbindingszone 
doorheen al le bçekdalen. onafgezien van de landschapsverandèringen uit het nabije 
verleden (ruilverka·:eling). Langs het !\krkske en de ~oordermark is wrbinding 
mogelijk met het complex van noord Turnhout. Op de hogere gronden is verbinding 
aange..,vezen tussen bet noordelijk en het zuidelijk deel ,·an de strafkolonie ,·an Wortel 
en vandaar naar \-ferksplas. In het noorden. bij Meerle. wordt ,·erbinding van de ,·allei 
,·an de ?vfark via zijlopen met de bossen op de hogere gronden ,·oorgestdd. 
Oe aanwezigheid ,·an veel kleine landschapselementen in de vallei van de ~fark 

tussen Hoogstraten en Merksplas, maakt dat hier de structuur van een typisch 
Kempens beekdal nog zeer goed herkenbaar is. Vandaar de aanduiding als zone met 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Ecologische infrastructuur ,·an 
bo,·enlokaal belang \VOrdt ook aangetroffen bij de strafinrichting van Merksplas en 
rond het bos van Heeshuis, ten \vesten van Hoogstraten - Rijkevorsel. Het gaat hier 
telkens om voorbedden van strak planmatig ontgonnen en ontworpen b odschappen 
waarbij de kavelpatronen (o.a. sterpatroon bij Heeshuis) ondersteund worden door 
natuurlijke kleine landschapselememen. 

Deelgebied 12. 
De streek van Kalmtlzout- Westmalle en het Kempens kanaal 

Bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur: Een grootschalige, open streek met 
intensieve, deels niet grondgebonden landbouw. Er zijn zeer grote natuurgebieden. 
omwikkeld in stuifduingebieden zoals de Kalmthoutse Heide en de militaire 
domeinen van Brasschaat. aam·:ezig. Boscomplexen zijn vooral in het zuiden ge legen. 
De meeste zijn echter residentiële zones of maken deel uit van kasteelparken. 
Hierdoor is hun ecologische kwaliteit eerder matig. In de Vraagheide (Brechtse heide) 
komen in het Jandbou\vgebieà nog verspreid vennen en heiderestanten voor. Nabij 
. ïeuwmoer is het natuurgebied de Maatjes gelegen dat met de omliggende graslanden 
van belang is voor weidevogels. Verder is het gebied arm aan kle ine. nog resterende 
habitats. Oe aanv,;ezigheid van klei op geringe diepte veroorzaakt tijde lijk stuwwater 
waardoor veel van die kleine habitats grond..,vatergebonden zijn. 
Langs het Kempens bnaal vormen de kleiontginningspurten een aaneenschakeling 
\·an habitats die gezamelijk een hoge ecologische waarde herbergen. 

Gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur: Natuurverbinding is hier vooral een 
zaak van de ontwikkel ing of het behoud van kleine natuurelementen in het intensie,·e 
Jandbou,,·gebied. In het gèbied ,·an de Vraagheide zal zo de interne verbinding en de 
compleworming met Je bossen uit de omgeving bevorderd ,,·orden. Elders liggen de 
zonc:s die ,·oor Ont\\'i kkel ing tot n;:Huur"erbindingsgebied het meest geschikt zijn. 
meestal nabij wo.terlopen. Natuurverbindingsgebied bestaat zo op zich (o.a. Kleine:\), 
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of vom1t een corridor naar de natuurgebieden. Deze zijn echta meestal nu reeds groot 
genoeg om voor heel \vat organismen en processen autonoom te kunnen functioneren. 
Ook doorheen de residenti~le zones moeten verbindingen gerealiseerd worden, vooral 
om samenhangende boscomplexen te vormen. Nabij de Maatjes is het behoud van de 
beekàaldepressiestructuur van belang. samen met het microreli~f in de graslanden. 
Het !--:anaal kan eveneens als corridor functioneren. De oevers en de naastliggende 
vegetaties zijn hiervoor geschikt. 
Het landschap van het kasteel Sterbos is merkwaardig door zijn strakke stervormige 
patronen. gevormd door Z\vare dreven en andere perceelscheidingen. Als 
type\·oorbeeld van dit soort ontginningen is het verantwoord het als ecologische 
infrastructuur \·an bo\·enlokaal belang aan te duiden. Hetzelfde geldt voor het 
landschap rondom de Trappistenabdij van \Vestmalle, waar dreven en houtkanten het 
or1tginningslandschap vorm geven. 

Deelgebied 13. 
De polders en het antitankkanaal ten noorden van Antwerpen 

Bestaande ruimtelijk-natuurlijke structuur: Er is zeer \Veinig natuur overgebleven 
in de Scheldepolders \·an rechteroever. De overgang tussen polders en pleistocene 
zandgronden is op enkele plaatsen nog intact en wordt gekenn1erkt door duin- en 
bosgebieden. Waterloopjes die uit de hogere zandgronden komen en door de polder 
richting Schelde lopen. hebben een karakteristieke \vaterhvaliteit met daarmee 
geassocieerde levensgemeenschappen. 
In het havengebied is de zone langs de Verlegde Schijns van belang en de ingesloten 
polder \·an het vormingsstation Antwerpen-noord (natuurgebied de Kuifeend). De 
oudste polderdijken zijn opgetrokken uit een kalkrijk substraat die daardoor een heel 
eigen vegetatie hebben die elders niet voorkomt. 
Het antitankkanaal loopt ·door polder en residentiële gebieden. Het vormt één 
aaneengesloten lint van kleine natuurelementen en restlevensgemeenschappen. 
Plaatselijk (Kapellen, St.-Job-in- 't-Goor) is er aansluiting met grotere gebieden met 
natuurwaarden (vnl. bossen en kasteelparken). In de urbane en suburbane zone komen 
nog geïsoleerd gebieden met belangrijke natuurwaarden voor. In de eerste plaats zijn 
dat èe Oude Landen bij Ekeren en verder het Peerctsbos en de aansluitende 
kasteelparken bij Schoten. 

Gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur: Daar waar bos- en natuurgebieden op 
de overgang van Scheldepolders naar hogere zandgronden \·oorkomen. is instelling 
van natuurverbinding aangewezen. Mogelijk komen delen van deze zone echter in het 
Vlaams Ecologisch Netwerk terecht. De polderwaterlopen zijn ook als 
natuurverbindingselèmènten te beschomven. Ze zijn echter zo klein en hebben 
naU\\·elijks landschappelij k differentiáend gev,:erkt (geen beekdal) dat inrichting en 
beheer zich tot dè watèrloop ze! f zal beperken. 
Door zijn ligg ing en de ontwikkeling van de vegetaties erbngs. functioneert het 
antitankkanaal als langgerekte natuurverbindingsgebied die doorheen de verschillende 
bosrijke residenti~k zonès loopt. Dezè zones winnen hierdoor hoogst\\.aJrschijnlijk 
èèn ecologisch belang. Bossen èn parken mèt een lagè bebouwingsdichtheid kunnen 
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eveneens als natuurverbindingsgebied aangeduid >vorden. Voor het Peerctsbos kan dit 
van belang zijn om zo gedeeltelijk de isolatie ervan op te heffen. 
In het havengebied is zorg voor de moerasvegetaties bij de Verlegde Schijns en de 
Kuifeend van belang. Aangezien het hier om sloten. greppels. kleine depressies en 
oude dij ken gaat. is inste lling van natuurverbindingsgebied te verantwoorden. Door 
hun aard en zeldzaamheid vormen die oude polderdijken ook een ecologische 
infrastructuur \·an bovenlobal belang. 

Ontwikkelingsperspectieven 

Bij de bespreking van de gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur voor de 
verschillende deelgebieden. zijn we reeds kort op de ontwikkelingsmogelijkheden 
ervan ingegaan. Hierna geven we beknopt de punten waaraan aandacht besteed moet 
worden, wil men met succes natuurverbindingsgebieden ontwikkelen en zones met 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang behouden. 

Natuurverbindingsgebied langs een waterloop betekent in de eerste plaats dat de 
>vaterloop een beheer krijgt dat het functioneren en de uitwerking van de natuurlijke 
processen ervan (verder) mogelijk maakt. Dit is immers de basis voor de 
kerunerkende levensgemeenschappen. In dit verband moeten de doelstellingen van het 
beleid daarom gericht zijn op een aantal erg belangrijke aspecten. 
1. Zorg voor een goede waterkwaliteit. Waterzuivering is een eerste vereiste. De 

infrastructuur hiervoor mag de waterloop en de valleien echter niet schaden. Dit 
betekent o.a. gro te voorzichtigheid met collectoren in de beekvalleien; ze kunnen 
er levensgemeenschappen onherroepelijk schaden (tijdelijke uitdroging met 
blijvende vegetatieverandering als gevolg, directe vernietiging van habitats e.d.). 
Geen overlopen in beektrajecten die de ven.verking ervan (bvalitatief) niet 
aankunnen; dus zeker niet in bovenlopen. 

2. Een natuurlijke loop van de waterloop. Meandering toelaten. zeker behouden en 
zoveel mogelijk herstellen. Bij problemen met hoog"vaters (wanneer overstroming 
onverenigbaar is met andere functies) opteren voor verbreding \·an de totale 
bedding zonder verdere uitdieping: systeem van zomer- en winterbedding of 
bypass. Eventuele wachtbekkens op plaatsen die daarvoor van nature in 
aanmerking komen: de waterlooptrajecten waar overstroming tot de normale 
dynamiek behoren. Deze wachtbekkens zo aanleggen en inrichten dat ze aansluiten 
bij het omgevende landschap en ontwikkelingsmogelijkheden voor 
beekbegeleidende levensgemeenschappen bieden. 

3. Natuurvriendelijke oevers. lv1eest ideaal is geen oe\·erverdediging~ maar een 
volledig natuurlijke oever waar oeverafslag (steile oever) en oeveraanwas (zacht 
glooiende oever) mogelijk zijn. Kan dit niet, dan moet geopteerd worden voor een 
natuurtechnische aanpak. Heraanleg van oevers mag niet ten koste gaan van kleine 
habitats die zich in of langs de waterloop bevinden: slikplaten. eilandjes e.d. 

-+. Vermijden en wegv\·erken van barrières in de lengterichting van de waterloop en in 
waterloopvertakkingen zoals stuwen. terugslagkleppen e.d. Indien nodig. zijn 
bypass-systemc?n of vistrappen ao.ngewezen. 

). Het instèllen van een \·oldoende ruime bufferstrook langs de oevers (verschillende 
meters) waarin een gevarieerde begroeiing tot ontwikkeling kan komen en waarin 
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natuurlijke overstromingen mogelijk zijn. Deze stroken zijn essenried bij smallere 
waterlopen die als corridor moeten fungeren, niet alleen voor organismen die van 
de \·egetaties in deze bufferstroken gebruik maken. maar ook voor de 
waterorganismen zelf. De strook functioneert immers als buffer tegen diffuse 
verontreiniging en kan slib vasthouden. beide aspecten die de waterkwaliteit ten 
goede komen. In de bufferstrook zelf is actief medegebruik moeilijk. Een 
kortgemaaide dijk met een weg op de kruin of een fietspad vlak naast de \Vaterloop 
zijn zelden verenüzbaar met de functies van een bufferstrook. De breedte van de 
strook zal hier bepalend zijn. 

6. Behoud en ontwikkeling van kenmerkende natuurelementen in het beekdal en een 
beheer dat de ontv,:ikkeling van kenmerkende levensgemeenschappen mogelijk 
maakt. Recreatief medegebruik zodanig leiden dat geen verstoring optreedt. 
Verstoring kan zo\vel van permanente aard zijn (b.v. door de aanwezigheid van 
constructies die her natuurlijk functioneren hinderen) als van tijdelijke aard (b.v. 
wanneer zeer veel recreanten door de aanwezige infrastructuur aangetrokken 
worden). 

7. Behoud van de kenmerkende milieubvaliteiten in het beekdaL met nadruk op de 
grondwaterstand en kwel en de overstromingen. 

Natuurverbindingsgebied op hogere gronden is in de eerste plaats een zaak van het 
behouden, onderhouden en heraanleggen . van kleine natuurelementen, van een 
aangepast beheer en van het behoud van de noodzakelijke milieubvaliteiten: 
microreliëf, hoge grondv,:aterstanden, voedselarmoede. 

De noodzakelijke milieukwaliteiten voor de kleine natuurelementen zullen in de eerste 
plaats verkregen en behouden kunnen worden door een aangepaste inrichting. De 
afmetingen van de elementen spelen daarbij een grote rol. Houtkanten. grasbermen, 
rietstroken, e.d. , moeten steeds voldoende breed zijn. Een aangepaste inrichting met 
b.v. greppels, bufferstroken, een verschillend maaiveldniveau e.d. moet ervoor zorgen 
dat het element niet vernietigd wordt. Daarnaast draagt het bij aan het behoud van een 
voldoende milieukwaliteit (vooral door bufferstroken langs natte ecologische 
infrastructuur en hoger maaiveldniveau bij nieuwe droge ecologische infrastructuur). 

Algemene princiepes 

In de meeste gevallen is het behoud van de bestaande en het tot ontwikkeling laten 
komen van niemve kleine natuurelementen, uitgaande van de bestaande elementen, 
\·eruit te verkiezen boven het opruimen van aanwezige kleine natuurelementen en het 
aanleggen elders van toraal nieuwe. De ontv,:ikkelingstijd en de aamvezigheid van 
restpopulaties zijn daarbij belangrijke ecologische motieven. Historische re ferentie is 
een ander belangrijk aspect. In elk geval zal steeds grondig verantwoord moeten 
worden waarom -in het kader van de ont\vikkeling van natuurverbindi ngsgebieden-- - -
het beter zou zijn een bestaand element op te ruimen. om er elders een nieuw aan te 
lèggen. Bebossing en o.anleg van houtige elementen gebeurt aansluitend bij de 
besto.:mde bossen . 

. '-\anleg en onderhoud van kleine natuurlementen door particulieren kan door de 
pro\·inciale overheid gestimuleerd worden door subsidiestelsels of andere 
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ondersteunende maatregelen. In het eerste geval kan gedacht worden aan een 
tegemoetkoming voor aanplant en aanleg en voor het periodieke onderhoud. 
Richtlijnen met betrekking tot de aard van de elementen. het plantgoed. de 
afmetingen, de situering in een gebied. de periode van herste l, aanlc:g of onderhoud. 
de methode van behc:er e.d. \.VOrden dan per natuurinrichtingsgebied. per type 
natuurinrichtingsgebied of per deelgebied vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de zones 
met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Logistieke ondersteuning kan 
door de provincie gegeven worden aan verenigingen die zich spc:citiek met het 
landschapsonderhoud in natuurinrichtingsgebied of in zones met ecologische 
infrastructuur van bo\·c:nlokaal belang zouden bezig houden. Een duidelijke aanleg- en 
beheersplanning is daarbij c:en noodzaak. De ruime ervaring die de provincie heeft 
opgedaan bij de coördinatie van de gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen 
(GNOP), kan nu van pas komen voor de realisatie van de natuurinrichtingsgebieden 
c:n de zones met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. 

Medegebruik is steeds mogelijk bij natuurverbindingsgebieden en in gebiedc:n met 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Door het juiste beheer en een 
aangepaste: inrichting van de elementen ten behoeve van de verbindc:nde functie en 
door een plaatselijke aanpassing van de functies of activiteiten in medegebruik, is een 
evenwicht te verkrijgen. De verweving van functies zal zelden op perceelsnive~u 
plaatsvinden. Is dit toch noodzakelijk het geval en leidt dit voor het aanwezige 
grondgebruik tot belangrijke beperkingen. dan kan een vorm van compensatie van 
inkomstenderving uitgew·erkt worden (o.a. in functie van de: landbomv) In de meeste 
gevallen zal het echter gaan om netwerken van kleine natuurelementen binnen de 
matrix van het dominante grondgebruik; netwerken die minimaal met dat 
grondgebruik interfereren. Hiervoor is aangegeven hoe een duurzame ontv-.:ikkeling 
van deze natuurelementen verkregen kan worden. 

Voor de verdere ont"vikkeling van de natuurverbindingsgebieden en in gebieden met 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang, kan de provincie richtlijnen en 
regels opstellen die gevolgd en opgenomen moeten worden in plannen van aanleg e.d. 
Tevens kunnen deze gehanteerd worden bij de behandeling van vergunnings- en 
ad\·iesdossiers. Het zal dan gaan om na te streven of te behalen dichtheden V<ln 
specifieke landschapselementen, om minimale afmetingen, om te respecteren 
afstanden tot kleine natuurelementen, e.d. 

In de volgende fase van het provinciale structuurplanningsproces, de provinciale 
ruimtelij"ke uitvoeringsplannen, zullen de natuurverbindingsgebieden en de gebieden 
met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang preciezer afgebakend moeten 
worden. Het is ook in deze fase dat de hiervoor vermelde richtlijnen voor de totaliteit 
van de \·erschillende gebieden en waarschijnlijk ook voor gebieden afzonderlijk. 
nauwkeuriger uitgewerkt moeten worden. Dit zal echter maar lukken, wanneer voor 
de verschillende gebieden ook omvattende ont\.vikkelingsdoelen uitgewerkt zullen 
\.VOrden. De gewenste: ruimtelijk-natuurlijke structuur, zoals die reeds summier 
aangege\·en werd. kan hiervoor richtinggeYend zijn. 
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