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Inleiding
De voorgestelde wijzigingm worden per kaartblad (NGI, l/10000) besproken en rrcrantrpoord.
De rrcorstellen l«egen ell. een genummerde code die weergqleven wor& op bijgevoegde
kaarten. Oppervlalces wàden berekend m.b.v. Mapinfo professioral 4.1. Voorstellen rran
AMlNALaftleling Natuur komen grdendeels overeen met de wijziging€n \rcorgesteld in deze
ncta. Voorstellen van de Aftleling Bos en Groen zijn hier nia geraa@leegd wegens tijdgebrek.

De uitbouw van grote eenheden natuur (GEN's) staat centraal bij de keuze voor prioritaire
herzieni4gen ran het gerrestplan. De GEN's en GENO's dienen een goed uitgebouwde basis te
voÍmen voor de ecologische hooftlstructuur. Het aaneensluiten en de visie op de uitbouw \ran
grcte eenheden natuur vorÍnt het ondemrerp van deze inventarisatie. Voor de uirwerking van de
ecolqgische hoofdstructuur is natuurlijk de realisatie van ecolqgische veóindingen van even
groot belang: hiervoor zal op middellange termijn ha instrumentarium van de ecologische
infrastructuur uitgebouwd worden. In deze nota worden de kor0e termijnarioriteiten voor
garesplanwijzigrngen in de VEN-context aangegeven.

Voor de uitbouw van de grote eenheid natuur Mechelse Heide en flank Kempisch plateau
mo€ten dringend een aantal hyportheken op het gebied verdwijnen. Het gebied dat als integraal

en habitatrichtlijngebied is opgenom€,Ír, (vanuit de hoge
op de BWK, de aanduiding als Natuurkemgebied op de Groene
e,n de Groene WenselijkÍreidskaart Limburg, de opname in he Ontrverp VEI$

vogelri&tlijngebied
besctrermingswaarde

Hooftlstructuur
word versnipperd door delfstotrenwinninng en recreatie-inplanting. Hier dient prioritair de
uitbouw nan de Grote Eenheid Natuur gerealiseerd. E€n plateau met van naare voedselarme
zandgronden waar beken ontspringen is ook op Europees niveau vt'rj znkt"aam.

Voor de Maasvallei, als Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling (GENO), dienen de
initiatieven nan ha Levende Grensmaasproject gevalideerd te worden in een groene
gewestplanbestemming. Langs de Grmsmaas moet een ecologisch netwerk uitgebouwd
wordsr, waarbij de oevers en projectlocaties van ha kvende Grensmaasproject prioritair een
geschikte groene bestemming verdienen. Het is wenselijk alle voorstellen in ha kader van het
Grensmaasproject samen op te nemen.
De nodige correcties naar overstromingsgebied als gevolg van het Maasdijkenplan zijn niet in
deze bundel opgenomen.
Op de vlakte van Bochelt wordt er gestreeftl naar een $msnhangend natuurgebied met het oog
Moud enlof herstel van de restant€n mesdroof moerasgebied tussen Dils€rlen Weert.
Irvensgemeeirschappen rran het mesotroof moeras behoren tot de meest bedreigde q znldzarne
ecotopen van Vlaanderen en West-Europa.

op h€t

Voor de realisatie van een ecologische structuur dient gestreefcl naar ee,n herschikking van de
huidige groengebieden in een ecologisch netwerk en frrnctioneel kader van kemgebieden
(GEN's en GENO's) m buffer-/verbindingszones. Dit kan gebeuren via een afttemming en
uitrnrisseling met landbouw- en bosgebied. De groengebieden in Limburg zijn overwegend Nen Rgebid en slechts in beperlde mate Bos- en parkgebied.
In dezn nota worden toch reeds een aantal switchen aangegeven die wenselijk zijn voor de
uitbouw van de grcte eenheid natuur op de flank van ha Kempisch Plateau. Bosgebieden
gelegan op uiterst waardevolle plekken (volgens BWK en Habitatrichtlijngebied), specifiek op
de steile valleiflank rzan het Kempisch Plateau, kunnen geruild worden met natuurgebieden in
de bossfeer (gelegen te Ztftqdaal), met geringe ecologische waarde en weinig bijdragend aan
de eenheid natuur van Mechelse Heide en flank Kempisch plateau.

1

hleiding
Een uitrverking van de ocologische rrerbindingszmes voor de ecolqgische structuuÍ wor&,
momenteel door de Aftleling Natuur reeds uitgaekend aan de hand van het instrumentarium
voor de ecologisóe infrastnrctuur (Ontrxrerp VEN-K.U.L.in opdracht ran AMINALAfdeling
Natuur). De verbindingen zullen voorzien moeten worden langshem beeklopen, infrastructuur
en dergelijke, doorheen woonzones, industriezones en dergelijke. Er word bij de voorstellen
ook telkens verwezen naar dit ontweqp-VEN.
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De totale bijkomende oppervlal«e N-en R-gebied bedraagt in dit voorstel 1263,47 ha. per
er 1520 ha bij moaen komen ter realisatie van de 38 000 ha extra Nsr R-

gebiedem.

In de tabel werd geen rekening gehouden met nabestemming N- of R-gebied en met
natuurgerichte recreatie (deze bestemmingen werden blj N- of R-gebied in rekening gebracht).
krdien de ontginningsgebieden met nabestemming natuurgebied niet opgenomen worden in de
oppervlakte natuur- eÍr resenaatsgebied is de totaal voorgest€lde oppervlalce N-en R-gebied:
1263.47 ha-200.06 ha=1063.41 ha. Het gaat om voorstellen op het kaartblad l8l8: 4, 5, 6,

ll,

4t_90

130,r3
0
0
0
0
0

gewestplan zou

9,

4?-n

l2cenophetkaartblad 2612: 21, ZZ, 23q24.

Opvallend is hier ook de enoÍme afrrame rzan landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Dit
is vmral te wijt€n aan de omzetting naar N- en Rgebied. h het ,*.d.lijt gedeette van het
gewestplan Àjn er nog veel natuurwaarden aanwezig in het agrarisch gebied. Deze gebieden
zouden beter beschermd moeten worden.
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Kaartblad l8/3

Kaartblad l8l2z Geen wijziglngen
Kaartblad 18/3

l.

\

Stamprooierbroek

Huidige

GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisctr gebied (9.8Sha)

Ge$,€nstecP-bestemming Rgebied (9.8gha)
Motivatie

Ha

is volledig gelegen binnen de perimaer van het
voeelri&tlijngebied'HamonteÍheide, Hagerren, Buitenheide, Starnprooieóroek en Mariahof.
Het is ook volledig gelegen binnen h€t door de Vlaamse rqgering voorgestelde
habitatrichtlijngebied nr. 33: 'Abeekvallei met aanliggende moerasgebieden;.
Hef. gaat deels om biologisch wij waardevol terrein met hoge potenties dat zmr
belangrijk is als
buftrzme voor het Stanrprooierbroek (bestaand R-gebiedJ waaraan ha grurst. fen aeet ra,
de te wijzigen zone is in eigendorq beheer of huur van een erkende terreinbeherende
vereniging. De hele zone is volledig erkend als perimeter.
Opgenomen in voorstel GEN (Ontwerp Ruinrtèfi3k structuurplan Limburg, KUL in
opdracht
van AMINAL, afcleling Natuur).
volledig voorgesteld gebied

2. Brandven
Huidige GP-bestemming

Agrarisch gebied (6.46 ha)

Gewenste GP-bestunming

N-gebied (8.43ha)

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (1.97 ha)

Motivatie
De voorgestelde zone is volledig gelegen binnen het door de Vlaamse regering
voorgestelde
habitatrichtlijngebied nr 33: 'Abeekvallei met aanliggende moerasgebieden,.
Momenteel is het grotendeels een biologisch àr waardevàl terrein
omwille ran de
aanwezigheid van een ven, enkele venrelicten, natte weilanden,
en kleine
landschapselemmten Het grenst volledig aan bestaand Ngebied ma"lr*oprlag
hoogve€il dit is op
Vtfls nirrcau een bijzmder znldzamesituatie. Eeir betere bescherming *" fra g"Uied dringt

zich ,laarom op.
Opgenomen in voorstel GEN (OÍrhl,erp Ruinrtelijk structuurplan

wn AMINAL, aftleling Natuur)

Limburg, KUL in opdracSt
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KaaÉblad 18/6 (zie ook KaartbtadlSlT, voorstel 18: Brand)
18. Nabij'SchurchthoP

\ ****retijk

Huidige GP-bestemming
waardevol agrarisch gebied e7.33ha)
Gervense GP-bestemming tEcologisch waardevol agrarisch gebied e7 .33ha)

Motivatie
Het voorgestelde gebied is volledig gelqgen binnen de perimeter van het vogelrichtlijngebied
'flanuÉeràeidg [Iageven, Buitenheide, Stanprooieóroek en Mariahof . H€t is ook volledig
gelegen binnen het door de Maamse regering voorgestelde habitstricfttlijngebied nr. 33:
'Abeekrnallei mgt aznli gg€nde moerasgebieden'.

Het voorstel

is

conform met de door de Gemeenteraad van Maaseik goedgekeurde
Gemeentelijke rictrtncta Ruintelijke ordening (18.12.1989). In ha westen is dit voorstel echter
kleiner dan in de Riclrtnca omdat de natrurwaarden daar sterk aangetast zijn sinds 1990.
Het voorstel is ook cqrform de doelstelling van het goedgekeurde richFlan in ha kader van
landriclrting noordoost Limburg: bdroud e,n herstel kleinschalig eÉensief agrarisch
cultuurlandschap in de Brand.
Het voorstel sluit aan bij de voorstellen op kaartblad 1817. Hd"geheel is biologisch waardevol
(waardevolle populieraanplanten, zeer waardevolle eikenbosjes, enkele kleiner ruigtes en egn
reeks kleine landschapselementen). De vallei van de Schaachterziep is zeer interessant qua
flora en fttma: Wiuewaterkers, Groot moerasschenn, ..., Bermpje
Het gebied heeft hoge potenties omwille van wij hoge grondrvaterstanden.
Deza, z0ae is opgenomen als GENO in het ontwelp-VEN (K.U.L., in opdractrt van AMINALAftleling Natuur)
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Kaartblad l8,n

1.

Broekhoek

Huidige GP-bestemming

\

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Q.23 ha)

Gewenste GP{estemming

Ngebied Q.23ha)

Motivatie
Dit terrein is volledig binnen de perimaer van he vogelridrtlijneebied 'HamqrteÍheide,
tlageverq Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof gelegen.
H€t sluit aan blj bestaande N-gebieden. Samen hiermee wor& de verbinding tussen
habitateebieden ff 33 en 34 eevormd.
Het gebied is gedeettelijk biologisch waardevol omwille van een FIp* weiland.
Dezn zmre is opgenomen als GENO in ha ontwerp-VEN (K.U.L., in opdradt van

AMINAL-

Aftleling Natuur)

2. Br.oekhoek, nabij'BrokershoP
Huidige

GP-bestemming

Gervenste

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (35,06 ha)

GP-bestemming N-gebied (35.06 ha)

Motivafie
Ha gebied is volledig binnen de perimeter van het vogelrictrtlijngebied 'Hamonterheide,
tlagerren, Buitenheide, Stanprooierbroek en Mariahof gelegen.
Het sluit aan blj bestaande N-gebieden. Samen hiermee wor& de verbinding tussen
habitateebieden nr 33 en 34 gevormd.
Omwille rran FIp*, Qb, veedrinkpoelen, bomenrijen en aanwezige flauna (o.a. Boomklever) is
het momenteel gedeehelijk ee,n waardevol tot zeer waardevol terrein.
Deza zsrc is opgenomen als GENO in het ontwerp-VEN (K.U.L., in opdracht rran AMINALAftlelingNatuur)

3. Broekhoek,

langs beek

Huidige GP-bestemming
Gewenste GP-bestemming

N-gebied (2.49ha)
Agrarisch gebied Q.a9 ha)

Motivatie
Deze terreinen zijn momenteel in agrarisch gebruilq de bestemming ervan is achterhaald en de
voormalige bosjes zijn verdwenen. De omzetting naar agrarisch gebied is dus de facto een
gemotirrcerde regu larisatie.

4. 'Bomerstraat'
Huidige GP-bestemming
Gernrenste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (7.80 ha)
N-gebied (7.80 ha)

Motivatie
Het voorgestelde gebied is volledig gelegen binnen de perimeter van het vogelrictrtlijngebied
'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof . Het is ook volledig
gelegen binnen ha door de Vlaamse regering voorgestelde habitatrichtlijngebied nr. 33:
'Abeekvallei met aanliggende moerasgebieden'
.
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He vmrstel sluit aan bij

bestaande N-sebieden (Zrg

a Crcort) en is belangrijk als verbinding

urssen beide.

Bioloeisch iil€ressant gebid qua lrcgÉatie (vemrigde

nde

hooilanden al daÍr niet met opslag,

deels biologisch waardevol) €n Èr",a (broedgebied Geelgprs en Riagors).
I)rozn zoie is opgenomen al\GENO in het otwerp-VEN (K.U.L., in qdraclrt van

AMINAL-

AftlelingNaurur)

5. Ten zuidoosten van Molenbeersel: Abeekvellei
Huidige GP-bestemming
Gernrenste GP-besternrning

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (9.75 ha)
Ngebied (9.75 ha)

Motivatie
Dit gebied is volledig gelegen binnen de perimaer van ha vogelrichtLijngebied 'Hamonterteide,
tlagelreo, Buitenheide, Stanprooierbroek en Mariahof . Het is ook volledig gelqgen binnen
het door de Maamse regering voorgestelde habitatrichtlijngebied nr. 33: 'Abeekrrallei met
aanliggende moerasgebiedern' .
Het voorstel sluit aan bij bestaande N=eebieden. }lg.. gail. om verbindingsgebieden urssen deze

N-zqres.
populieraanplanten met een sterke
De biologische waarde ligt in de aanwezigheid
"ran
mdergroei (elzenbroek- en eikenberkenbosfragmenten), waardevolle graslanden en vemrigde
vegetaties.
Opgenomen in voorstel GENO (Ontwerp Ruimtelijk structuurplan

van

Limburg, K{.JL in opdrac}rt

AMINAL, aftleling Natuur)

Een klein deel is reeds in eigendom van een rekende terreinbeherende verenigrng.

6. Nabij'HubershoP en'Driesenstraat'
Huidige

GP-bestemming

Ge\rcnste

GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (
furarisdr gebied (10.a2 ha)
Ngebied (10.a2 ha)

Motivatie
Deze gebieden zijn volledig gelegen binnen de perimeter vuur het vogelrióflijneebied
'Hammterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof. Ze liggen ook
volledig binnen ha door de Vlaamse regering voorgestelde habitatrichtlijngebied nr. 33:
'Abeelsrallei met ern liggende moerasgebieden'.
Deze terreinen bestaan deels uit biologisó waardevolle graslanden, enkele brede horÍkaffen,
een biologisch waardevol Fijnspaóos €,n een populieraanplant op vochtrge bodem met elzencndergnoei (biologisch waardevol).

De voorstellen sluiten aan op bestaande Ngebieden en zijn belangrijk voor de verbinding
tuss€n deze nduurgebieden.

zijn opgenomen in het voorstel GENO (Ontwerp Ruirntelijk struchrurplan
Limburg, KLJL in opdracht van AMINAL, afdeling Natuur)
Deze terreinen
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7.

De Simpel: nabij Dijken en'Basdonkhof

Huidige GP-besemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (a-52 ha)

Geryense GP-bestemming

Ngebied (4.52ha\

\

Motivatie

Beide voorstellen zjn volledig binnen de perinreter van het vogelridtlijngebied
'Hammterheide, llagerm, Buitenheide, Stanprmierbroek en Mariahof gelegen.
Beide zijn ook cqrform de doelstelling (8) ran het goedgekeurde richFlan in het. kader van
landrichting noordoost Limburg: urtwikkeling ecolqgische rrcrbinding van bos- en
nahrurgebieden.
Gebied 7b is biologisch zeer waardevol:

ha gaat om een eikenbos. Ha is echter te geiboleerd
om egenomen te worden in het VEN. Dit neent niet weg dat zulke biologisch waardevolle
elementen in ha landsdrap belangrijk zijn als refugrum voortal van organismen.
Het andere gebied (7a) bestaat uit enkele biologrisch zeer waardevolle eikenbosjes en vemrigd
weiland. Dit gebied sluit wel aan brj bestaande N*ebieden. Dit terrein is opgenomen als
GENO in h€t ontwerp-VEN van Limburg (Ontwerp Ruinrtelijk structuurplan Limburg, KLJL
in opdrach van AMINAL, af<leling Natuur).

E. De Simpel: nabij 'recreatieoord'
Huidige

GP-bestemming

Gerrenste

N-gebied (0.a0 ha)

GP-bestemming Agrarisch gebied (0.40 ha)

Motivatie
Ondanls h€t feit dat dit terrein volledig binnen de perimaer van het voeelÍicàtlijngebied
'HamdeÍheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof gelegen is, wor&, er
hier toch agrarisch gebied voorgesteld.
Ha gebied is rnijwel volledig vemield wat de natuurwaarden betreft. Bove,ndien is het een
geisoleerd gebied zcdrathq. moeilijk opge,nomen kan worden in het VEN.

9. Deunsven
Ftruidige GP-bestemming

Gewenste GP-bestemming

Rgebied (1.56 ha)
Ngebied (1.56 ha)

Mottvatie
Dit voorstel ligt volledig binnen de perimeter van het vogelrichtlijngebid 'Hamonterheide,
I{agewn" Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof. H€t ligt ook volledig binnen de
perimeter van het habitatrichtlijngebied nr 34: 'Iterbeek met Brand, Jagersborg en
Schctsheide'.

Het voorstel is confonn de doelstelline (S) van het goedgekeurde rich@lan in het kader van
landrióting noordoost Limburg: ontwikkeling ecologische verbinding van bos- en
natuurgebieden.
He/.. gaat om een biologisch zeer waardevol laagveeÍlgebied dat echter sterk aangetast is door
or§ratering m de illegale aanleg van een vijver. Ha blijft wel de moeite om de overgebleven
natuurwaarden te bescheÍrnen. Het gebied sluit ook aan blj bestaande Ngebieden (zie
gernestplan Neerpelt-Bree) en vorrnt samen met de andere voorstellen (9, 10, ll, 12 en 13)

én

geheel.

Dit gebied is gelegen in het ontwerp4ENO (Ontwerp Ruintelijk structuurplan Limburg, KUL
in opdractt van AMINAL, afdeling Natuur).
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10. Deunsven
Huidige GP-bestemming

Landsóappelijk agrarisch gebied Q.45 ha)
Ngebied Q.45ha)

Gmrense GP-beternming

\

Motivatie
Dit voorstel ligt volledig binnen de perimeer van het vogelrichtlijngebied 'Hamoterheide,
Hagerm, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof. Het ligt mk rrclledig binnen de
perimeter van ha habitatridrtlijngebied nr 34: 'Iterb€ek met Brand, Jagersborg en
Schctsheide'.

Het voor*el is cmform de doelstelling (S) rran het eoedgekeurde richtplan in h€t kader van
landrichting noordoost Limburg: ontwikkeling ecologische verbinrting van bos- en
natuurgebieden.
Het terrein bestaat uit een biologisch waardevol grasland met enkele depressies- H€t sluit ook
aan bij bestaande N- en Rgebieden (zie ook gernreselan Neerpeh-Bree).
Dit gebied is gelegen in het ontrverpCENO (Ontrnerp Ruidelijk structuurplan Limburg KLJL

in opdradtvan

ll.

AMINAL, aftleling Natuur).

Batven

Huidige GP-bestemming
Ge$r€nste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied @.al ha)
Rgebied (a.al ha)

Motivatie
H* gebied is zeer waardevol (vooral in het westelijk gedeette) omwille rran eikenbos en
heiderestamen. Verder ajn er veel kleine landschapselement€xl met heide-achtige vegetaties.
Naast de biologische waarde is dit terrein vooral belangrijk ter beschenning van het aanpalende
RÉebied: de negatieve invloed van de in het voorgestelde gebied gelqgen akker moet vermeden
worden.
Het is ffi.zfrÍ potertierijk gebied omwille van een zandige kop (extra reliëfgradient)
verwachten resultat€n W hef vlak van heideotwikkeling.

e,n

mel te

Het voorstel ligt volledig birmen de perimeer van het vogelrichttijngebied 'lIamonterheide,
Hagerren, Buitenheide, Stanprooierbroek en Mariahof. Het ligt ook volledig binnen de
perimaer van het habitatrichtlijngebied nr 34: 'IÍÍerbeek met Brand, Jagersborg en
Schotsheide'.

Het voorstBl is conform de doelstelling (8) van het goedsekeuÍde Íich@lan in het kader van
landrichting noordoost Limburg: ontwikkeling ecologische verbinding van bos- en
natuurgebieden.
In dezn zone bevinden zich restanten rran paalwonmgen, dit zijn belangrijke culhrurhistorische
aspecten.
Dit gebied is gelegen in het ontwerpCENO (Ontwerp Ruintelijk structuurplan Limburg, KUL

in opdractrt van

AMINAL, afdeling Natuur).

12. Batven
Huidige GP-bestemming
Gewenste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (9.85 ha)
Ecologisch waardevol agrarisch gebied (1.30 ha)
Ngebied (11.15 ha)

Motivatie
Door de liggtng langs de Itterbeek en de aanwezigheid van een zandige kop is dx tsriien zsér
potentierijk (er is een wij sterke natdroog gradièht aanwezig). De biologisch waarde word,

E
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gevomd door eeu zeer waardevol eikenbosje, kleine landschapselementen met heide'achtige
vqgetaties en niet al te sterk bemeste graslanden.
Ha rrcorstel lig volledig binnea de perimeter van ha voqelrichtlijngebied 'flamderheide,
Hagenen, Buitenheide Stanprooierbroek en Mariahof. Het ligt vq)r een groct gedeelte
(mgerreer 907o) bimen de Èprimaer rm het habitatrichtlijnsóied nr 34: 'IËeóeek met Brand,
Jagersborg en Schcstreidei.t .
Het voorstel is ook cqrform de doelstelline (8) van

he goedgekarde richtplan in he kader van
landridrtine noordoost Limburg: mtrrikkeling ecolqgis&e rrcrbinding van bos- en

natuurgebieden.
Het voorstel sluit aan bij N-gebied op het ge\ilesplan Neerpeh-Bree en Rgebied (GP Limburgs
Maasland) en beoogt vooral verbinding hrssen deze bestaande groengebieden. He gebied is

qgenomen in het voorstel{ENo (Ontnerp Ruinrelijk stnrctuurplan Limburg, KIJL in
opdractrt van

AMINAL, aftleling Natuur).

13. Batven
Huidige GP-bestemming
Geurenste GP-bestemming

Ecologisch waardevol agrarisch gebied (11.70 ha)
Rgebied (l1.70 ha)

Motivatie
Dit terrein ligt volledig binnen de perimaer van het vogelrichflijngebied 'Hamonterheide,
tlagerren, Buite,nheide, Stamprooierbroek en Mariàof . Het situeert zich ook volledig binnerl
de perimaer rran het habitatrichtlijngebied nr 34: 'Iterbeek met Brand, Jagersborg en
Schcstreide'.
Het voorstel is conform de doelstelling (8) van het goedgekeurde rictrFlan in het kader van
landrichting nmrdoost Limburg: ontwikkeling ecologische verbinding van bos- en
natuurgebieden.

Door de ligging tegen de Ifrerbeek en de vrij hoge waterstande,n heeft deze zone zeer hoge
pdenties. Ha grootste gedeelte van het terrein bestaat uit een open wilgenstnrweel en ruigte
Oiologisch zeer waardevoD. Verder komen er een zeer waardevol eikenbosje, een biologisch
waardevol grasland en waardevolle populieraanplanten voor.

Een gedeelte van de te wijzigen zone

is

reeds

in

eigendom en beheer van een erkende

terreinbetrerende vereniging.

14. 'SniekershoP
Huidige GPóestemming
Gelvenste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarischN-gebied (5.0a ha)

gebid (5.04 ha)

Motivatie

Het vmrstel is volledig gelegen binnen e€n door de Maamse regering

voorgesteld

habitatrichtlijngebied (nr 34: 'Itorbeek met Brand, Jagersborg en SchcÉsheide'). Het situeert

ztch ook binnen het vogelrichtlijn gebied: 'Flamonterheide, Hageven, Buitenheide,
Stamprooieóroek en Mariahof

.

Tsre l4a is recent (1992) illegaal omgezet naar weiland dat nog steeds biologisch waardevol
is. Het gebied blijft echter zeerpotentierijk.
Voorstel l4b is momenteel is dit een waardevol terrein door ha voorkomen van nate weilanden
met o.a. Haznzagge. Ha is zeer potentierijk door de lrgging aan het rietrreld (bestaand Ngebied).

Het gebied maakt deel urt van het GENO op het ontwerp Ruintelijk structuurplan Limburg
(K.U.L. in opdracht van AMINAL, Afrleling Natuur).

9
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Algemene qmerking i.v.m. voorstellen 'Ile Brand' (nrs. 15 Le.m" 1E): dezo voorstellen
komen in gÍde lijnen orrcreen met het voorstel van de Stad Maaseik dat goedgskeurd werd
de guneenteraad nan 18 december 1989. De tcale qpervlalte voorgesteld Rgebied is
analoog arn die in h€t voorstel van de sta4 de oppervlalctes voorgesteld Ngebied en
ecologisctr waardevol agrai§ch gebied zijn iets Heiner dan in het voorstel van de stad omwille
ran de aatrastmg van de natuurwaarden.
AIle voorstellen hebben berel.king op zones die biologisch waardevol of zeerwaardevol zijn.

q

15. Brand
Huidige GP-bestemming
Ge$/€nste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisó gebied (14.31 ha)
Ecologisch waardevol agrarisch gebied (14.31 ha)

Motivatie
Het voorgestelde gebied is volledig gelegen binnen de perimeter van ha vogekichtlijngebied
'llammterheide, Hageven, Buitenheide, Stanprooieóroek en Mariahof . Het is ook volledig
gelqgen binnen het door de Vlaamse regering voorgestelde habitatrichtlijngebied m. 34'.
'Iteóeek met Brand, Jagersborg en Schotsheide'.
Ha voorstel is cqrform met de door de Gemeenteraad van Maaseik soedgekeurde
Gemeertelijke richtrca Ruinrtelijke ordenin g ( I 8. I 2. I 9 8 9).
Het voorstel is ook conform de doelstelling van het goedgekeurde richtplan in het kader van
landridrting noordoost Limburg: betroud en herstel kleinschalig eÉensief agrarisch
cultuurlandschap in de Brand.
Hd.. gaat deels om biologisch waardevolle populieraanplanten, e€n nafie ruigte (Filipendulion)
€n een reeks kleine landschapselementen. Het ondersóeid in landschapskenmerkem met het
omringend ecologisch waardevol agrarisch gebied is moeitijkte maken.
H€t is een pctentierijk gebied omwille van de aanwezigheid van restant€n droge heide en locale
hydrologie (voclrtigere situaties).
Deze zrllre is opgenomen in het GEN op het Ontrrerp RuiÍfielijk Strucnrurplan Limburg
(K.U.L. in opdracht ran AMINAL, Afcleling Natuur).

16. Brand
Huidige GP-best€mming

Ngebied (17.95 ha)

Govenste GP-bestemming

Ecologisctt waardevol agrarisch gebied (31.69 ha)
Landschappelijk waardevol agrarisch eebied Q3 .52 ha)
R-gebied (73.16 ha)

Motivatie
Het voorgestelde gebied is volledig gelqgen binnen de perimaer van het vogelrichtlijngebied
'Flamonteràeide, Ilageven, Buitenheide, Stamprooieóroek en Mariahof . Het is ook volledig
gelegen binnen het door de Maamse regering voorgestelde habitatriótlijngebied nr. 34:
'Itrerbeek met Brand, Jagersborg en Schotsheide'.
Ha voorstel is cqrform met de door de Gemeenteraad van Maaseik goedgekeurde
Gemeertelijke ricttnota Ruintelijke ordening ( 1 8. I 2. I 989).
In h€t gebied kome,n biologisch zeer waardevolle eikenbossen, biologisch zeer waardevolle
graslanden (Calthion), biologisch waardevolle graslanden ([Ip*), kleinere elzenbroekbosjes
met hoge landschappelijke waarde en enkele turfputjes voor.
Ha gebied heeft wij hoge potenties omwille van de hqge grondwaterstanden.
Een deel rran deze zone is reeds in eigendom en/of beheer \ran een rekende terreinbeherende
vereniging.
Enkel vmr zone l6b hou& de wrjzigng een verandering in op het vlak van de mestwetgeving.
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Dern zorre is opgenomeu in h€t GEN op ha Ontrnrerp RuiÍrtrelijk Strucnrurplan Limburg
(K.U.L. in opdraót van AMINAL, Aftleling Natuur).

17. Brand
\
Huidige GP-bestemming
Gerivenste GP-bestemming

.Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (57 .7t ha)
Ecologisówaardevol agransch gebied Q4.07 ha)
Ngebied (81.86 ha)

Motivatie
De omzeÍting worö verantwoord door de combinatie van biologisch zeer waardevolle
eikenbosjes, biologisch zeer waardevolle graslanden (Cahhim), biologisch waardevolle
graslanden en kleine landschapselemffen. Het gebied heeft een bijzorder hoge
landschappelijke waarde. Ook de lage bemestingseraad in deze zone heeft een grcf,e bijdrage in
de nduurwaarden van dit gebied.
In zone l7c komen nog schrale hooilanden (biologisch waardevol) voor, dit is ook @Ít zfiÍ
pcrentierijk gedeelte dmr de ligglng in de vallei van de Schachterziep.
Dezc zr»rrc ligt volledig binnen de perimeter van het vogekichtlijngebied 'Hamonterheide,
Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof en ligt volledig binnen het door de
Vlaamse regering voorgestelde habitatricbtlijngebied m.34: 'Itterbeek met Brand, Jagersborg
en SchcÉsheide'.

Het voorstel

is

conform met de door de Gemeenteraad van Maaseik goedgekeurde
Gemeentelijke richtrota Ruinrtelijke ordening (18.12.1989) wat betreft voorstel a en kornt
gedeettelijk overe€n wat betreft voorstel b.

Een deel rran deze zone is

in

eigendom en/of beheer van een erkende terreinbeherende

vereniging.

zoe is gedeehelijk opgenomen als GEN en gedeeltelijk als GENO in h€t Ontwerp
Ruimteliik structuurplan Limburg (K.UL., in opdracht van AMINAL, afdeling Natuur).
De'ze

18. Brand
Huidige GP-bestemming
Gewenste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (60.52 ha)
Ecologisctr waardevol agrarisch gebied (60.52 ha)

Motivatie
Hef voorgestelde gebied is volledig gelegen binnen de perimaer van het vogelrichtlijngebied
'Hammterheide, Hageve,n, Buitenheide, Stanprooieóroek en Mariahof . Het is ook volledig
gelegen binnen het door de Vlaamse regering voorgestelde habitatricbtlijngebied nr. 34:
'IlÍerbeek met Brand, Jagersborg en Schotsheide'.
Het voorstel is conform met de door de Gemeenteraad van Maaseik goedgekeurde
Gemeentelijke richtnota Ruinrtelijke ordening (l 8. 1 2. I 989).
Het voorstel is ook confomr de doelstelline van het soedgekeurde richFlan in het kader van
Iandrichting noordoost Limburg: behoud en herstel kleinschalig extensief agrarisch
cultuurlandschap in de Brand.
De waardevolle elementen in deze zone kunnen bijdragen in de verbindine van bestaande en
voorgestelde N- en R-gebieden.
Het voorstel sluit aan bij dat op kaartblad 18/6. Het gdreel is grotendeels biologisch waardevol
(waardevolle populieraanplanten, zeer waardevolle eikenbosjes, enkele kleiner ruigtes en een
reeks kleine landschapselementen). De vallei van de Schaachterziep is zeer interessant qua
flora en ftuna: Wiue waterkers, Grmt moerasscherrrL ..., Bermpje
Het gebied heeft hoge potenties omwille van wij hoge waterstanden.

ll
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De,zp z.o.e is opgenomen in het GENO (ontwerp RuiÍrfielijk StrucàuÍplan Limburg,
qpdracht ran AMINAL, aftleling Natuur).

K.U.L, in

19. De Harenne
Huidige GP+estemming
Gew€nste GP-bestemming

\

.

Ecologisch waardevol agrarisch gebied (12.34 ha)

Bgebied (12.34ha)

Motivatie
Het voorgestelde gebied is volledig gelegen binnen de perimaer van het vogeldchfliingebied
'Harnmtetheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof. Het is ook volledig
gelqen binnen ha door de Vlaamse regering vooryestelde habitatriótlijngebied nr. 34:
'Iuerbeek met Brand, Jagersborg en Schotsheide'.
Monffieel is het een waardevol volledig bebost gebied met hoge pcÉenties omwille van de hoge
grmdwaterstanden en de li8ging in het landsdrap.
Dit gebied is opgenomen als GEN in het ortrrverp Ruimelijk Structuurplan Limburg (K.U.L,
in qdracht rran AMINAL, afcleling nahrur).

20. De Harenne
Huidige GP-bestemming
Gewenste GP-bestemming

Ecologisch waardevol agrarisch gebied (8.28 ha)
Bosuitbreiding (8.28 ha)

Motivatie
Het voorgestelde gebied is volledig gelegen binnen de perimaer van het vogelrichtliingebied
'Hamderheide, Flageven, Buitemheide, Stamprmierbroek en Mariahof . He is ook volledig
gelegen binnen ha door de Vlaamse regering voorgestelde habitatrichtlijngebied nr. 34:
'Inerbeek met Brand, Jagersborg en Schotsheide'.
Dit terrein is voorgesteld als bosuitbreidingsgebied in de visie van de bosbouwsector in ha
kader van het landinrichtingsproject noordoost Limburg.
Ha gart om een zeer pctentiedk gebied door de ligging trssen biologisch waardevolle
terreinen. Momenteel is de biologische waarde echter gering. Op termijn worö een
aaneengeslcen gàeel groogebied voorzien.
Dit gebied is opgenomen als GEN in he ontwerp RuiÍrÉelijk Stnrcnrurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van AMINAL, aftleling natuur).

21. DeHarenne
Huidige GP-bestemming
Gerryenste GP-bestemming

Ecologisch waardevol agrarisch gebied (15.88 ha)
Bosuitbreiding (l 5.88 ha)

Motivatie
Beide voorstellen liggen volledig binnen de perimeer \ran het vogelrichtlijngebied
'flamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof. 7* Àjn ak
volledig te situeren binnen ha door de Maamse regering voorgestelde habita:trictrtlijngebied nr.
34: 'IËeÍboek met Brand, Jagersborg en Schotsheide'.
Gebied 2la is een nat terrein met enkele kleinere kwelzones. h het zuiden komen een
biologrisch waardevolle populieraanplanting en enkele biologisch zeer waardevolle moerassige
zones v@r.
Het andere deel van het voorstel (2lb) is zeer potentierijk omwille van de ligging. Het bestaat
voornamelijk uit alil<ers met enkele houtkantjes. Dit gebied werd voorgesteld als
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bosuitbreidinmsebied

in de visie van de bosbouwsector in h€t kader van het

landinrichtingsproject noordoost Limburg.

Dit gpbied is opgenomen als GEN in he mtrverp Ruimtelijk Stnrcarurplan Limburg (K.UL.,
in qdracht van AMINAL, aftleling nahrur).

22.

Deharenne

Huidige GP-bestemming
Geurcnse GP-bestemming

\

.

N€pbied (4.87 ha)
Bgebied (4.87 ha)

Motivatie

Dit gebid ligt volledig binnen de perimaer van het vogelrichtlijngebied

'Hamonterheide,

ÉIagerrm, Buitenheide, Stanprooierbroek en Mariahofen ligt ook volledig binnen het door de
Maamse regering voorgestelde habitatriótlijngebied nr.34:'Iterbeek met Bran{ Jagersborg
en Schcsheide'.
Het gad om een biologisch waardevol bos. Dewrjzging wor& voorgesteld om de bestemming
meer in orrereenkomst te brengen met de realiteit. Naururgebieden zijn meer muhifunctioneel
en grcÉandeels biologisch zeer waardevol, terwijl bossen niet noodzakelijk muhifunctioneel
À1n. Biologisch waardevolle bossen kunnen als bosgebied i.p.v. nahrurgebied aangeduid
wordem (zie ook advies MINA-raad in verband met l,ange Temrijnplanning Bosbouw).
Dit góied is opgenomen als GEN in het ontrverp Ruinrtelijk Strucnrurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).

ZI.

De Harenne

Huidige GPàestemming

Ecologisch waardevol agrarisch gebied (a.5 0 ha)
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Q.7 0 ha)

Geïvenste GP-bestemming

Ngebied (7.20ha)

Motivatie
Beide voorstellen liggen volledig binnen de perimeter van het vogelrichtlijngebied
'Hammterheide, Hageven, Buitenheide, Starprooierbroek en Mariatrofen liggen ook
volledig binnen het door de Maamse regering voorgestelde habittrichflijneebied nr. 34:
'Itreóoek met Brand, Jagersborg en Sócsheide'.
Beide voorstellen worden gekenmerld door zeer veel reliëf en de aanwezigheid van veel
langgerelce poelen (depressies). De weilanden zijn restant€n \ran voormalige
Catthiohooilanden Oiolosisch zeer waardevol) en zijn momenteel ook nog waardevol. Verder
is het góied belangrijk voor amfibieën.
?ae 23a word, verder ook getypeerd door brede horfkanten die gekarteerd worden als
eikenbos (biologisch zeer waardevol).
Beide terreinen hebben een hoge potentie omwille ran hun ligging en aansluiting

bij

bestaande

Ngebieden.

Dit gebied is opgenomen als GEN in ha ontwerp Ruinrelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).
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A.

DeHarenne

HuidigeGP-bestumning Ngebied(9.05ha)
G€,wenste GP+estemming Rgebied (9.05 ha)

Motivatie

\

-

Het gaat hier om een zeer waardevolle zsre. Jaarlijks broeö hier Wespendief (soort uit de
I lijst van de Richtlijn 791409E,rc van de Raad van de Europese Gemeensclrappen van
2 apnl 1979 mzake het bdroud van de vogelstand). Hetterrein besad uit een zeer ee\ari(brde
rrcgretatie: wilgensnrwelerq elzenbroekbosfragmeuteir, vochtige eikenberkenbossen €n andere
moerassige lregetaties Oiologrisch zeer waardevol). De combindie rmr al deze elementen
verantwoor& de omzetting naar R-gebied.
Dit tenein ligt volledig binnen de perimeter van het voeelrichtlijngebied 'I{amqrterheide,
Hageven, Buitenheide, Stanprooierbroek en Mariahofen situeert zich ook volledig binnen ha
door de Vlaamse regering voorgestelde habitatriótlijngebied nr. 34:'Iteóeek met Bran{
Jagersborg en Schcsheide'.
Haterein is volledig eigendom rran de Maamse Gemeenschap
Dit gebied is opgenomen als GEN in ha ontnverp Ruinrtelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).
annex

25. De Harenne
Huidige GP-bestemming
Geur€nste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (17.95 ha)
N-gebied (17.95 ha)

Motivatie
Het voorstel is volledig binnen de perimaer van het vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide,
Hageveq Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahofen volledig binnen het door de Vlaamse
regering voorgestelde habitatrichtliingebied nr. 34: 'lterbeek met Bran{ Jagersborg en
Schcsheide' gelegen.
7.ores 25a q' 25b Àjn terreinen met geringe biologische waarde die potentierijk zijn omwille
ran de ligging, de wij hoge grondwatertafel en de aanwezigheid van een depressie (eÉra
gradiëfr reliëf).
Deel25b is voorgesteld als bosuitbreidingsgebied in de visie van de bosbotrwsector in he kader
vm het landinrichtingsproject noordmst Limburg.
Zme 25c is biologisch waardevol door de aanwezigheid van een vemrigd weiland en een
waardevolle populieraanplant en door de lage bemestingsgraad. Het gebiod is een belangrijk
foerageergebied voor de Wespendief (soort uit de annex I lijst van de Richtliin 79l409lEEGvan
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 apnl 1979 ir.a*e het behoud van de
vogelsand) Zqrc 25c is ook zeer pCentieriik doordat de grondrrratertafel er wij hoog is en er
veel relicten van drqge tot vochtige heide voorkomen in kleine landschapselement€n.
Dit gebied is opgenomen als GEN in het ontrrerp Ruintelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in qdracht van AMINAL, afdeling nahrur).

26. Jagercborg
Huidige GP-bestemming
Geq/enste GP-bestemming

Landsctrappelijk waardevol agrarisch gebied (3.21 ha)
N-gebied (3.21ha)

Motivatie
Het voorstcl is volledig binnen de perimeter van het vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide,
Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahofen volledig binnen het (door de

l{
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Vlaamse rqgering vmrgestelde) habitatrichtlijngebied nr. 34: 'Iterbeek met Brand, Jagersborg
en Schcsheide' gelegen.

gebid omwille van de ligging in de omgeving van het bosgebied
Jagersborg. Momedeel is ha nog steeds oen biologisó waardevol grasland met lage

Dit is

een pceutierijk

bemestingsintensiteit en màraanwezigheid vanfellgq
Dit góied is opgenomen als GEN in ha mtrverp RuiÍrtrelijk Strucnrurplan Limburg (K.UL.,
in qdracht van AMINAL, aftleling natuur).

27. Jegersborg
Huidige GP-bestemming
Ge$,enst€ GP-besemming

Landschappelijk waardevol agrarisdr gebied (6.28 ha)
Bosuitbreiding (6.28 ha)

Motivatie
Het voorstel is volledig biruren de perimeer van het voqelÍiótlijngebied 'flamonterheide,
Hagevm, Buitenheide, Stamprmierbroek en Mariahofen volledig binnen h* (door de
Vlaamse regering voorgestelde) habitatrichtlijngebied nr.34:'Ifrerbeek met Brand Jagersborg
en Sctrcsheide' gelegen.
HeÍ. gaat om een terrein met geringe biologische waarde dat zrer potentierijk is omwille van de
ligging en aansluiting met bestaande N-gebieden.
Dit gebied werd voorgesteld als bosuitbreidingsgebied in de visie van de bosbouwsector in het
kader van het landinrictrtingsproject noordoost Limburg.
?.one 27a is bioloeisch zeer waardevol: weinig bemes! zeer reliëfrijk (resten rran stronken)
grasland. Vroeger was dit @, zsÍ waardevol stukje, het eikenbos werd eclrter gerooid. Door
de reten rm de stronken is dit gebiednia geschilc voor de landbouw.
Dit gebied is opgenomen als GEN in ha ontvverp Ruinnelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van AMINAL, af<leling natuur).

28. Jagersborg
Huidige GP-bestemming

N-gebied Q5.79ha)

Gewenste GP-bestemming

Bgebied Q5.79ha)

Mottvatie
Dit gebied ligt volledig binnen de perimeter van het voeeldchflijneebied 'Flammterheide,
Hageven, Buitenheide, Stanprooierbroek en Mariahofen llgt ook volledig binnen ha dmr de
Vlaamse regering voorgestelde habitatrichtlijngebied nr.34:'IteÍbeek met Brm4 Jagersborg
en Schcsiheide'.
Het gaat om e€n biologisch waardevol bos met enkele vijvers. De wijziging wor& voorgesteld
om de bestemming meer in overee,nkomstte brengen met de realiteit. Natuurgebieden zijn meer

muhifunctioeel en grctendeels biologisch zeer waardevol, terwijl bossen nia noodzakelijk
multifirnctimeel zijn. Biologisch waardevolle bossen kunnen wel aangeduid worden als
bosgebied i.p.v. natuurgebied (rie ook advies MINA-raad in verband met Lange
Termijnplanning Bosbouw).
Het bos is volledig in eigendom rran de overheid en wor& beheerd door de Afdeling Bos en
Groen.
Dit gebied is opgerome,n als GEN in het ontrverp Ruimtelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van AMINAL, aftleling natuur).
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29. Jagersbolg
Huidige

GP-bestemming

Gewenste

GP-bestemming

Motivatie

\

Ecologisch waardevol agrarisch gebied (10.21 ha)
Ngebied (10.21 ha)

'

Dit góied ligt rolledig binnen de perimaer van he

vogelrichtlijngebied 'Hamoterheide,

Idage.req Buitenheide, Stanprooieóroek en lvíariahorfen ligt ook volledig binnen het door de
Maamse regering voorgestelde habitatrichtlijngebied nr.34:'IteÍbeek met Bran4 Jagersborg
en Schcsheide'.

Het voorstel is conform met de door de

Gemeenteraad van Maaseik eoedgekeurde
(l
Gemeentelijke richtrda Ruintelijke ordening 8. I 2. I 989).
Ha terrein is ook gelegen binnen het gebied met de optie "behoud en ontrvikkeling natuurlijke
s5stemen" volgens het richFlan nmrdoost Limburg.
Het perceel is volledig in eigendom van de overheid en wor& beheerd door de Aftleling Bos en
Groen.

Momenteel

is het een waardevol

gebied omwille van de aanwezigheid van

jong bos

en

heiderestanten (vooral langs de bosranden en in wegbermen).

Dit gebied is opgenomen als GEN in ha ontrverp Ruinrtelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in o,pdracht van AMINAL, aftleling natuur).

30. Gremelslo
Huidige GP-bestemming
Gervenste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (3.15 ha)
Bosuitbreiding (3. t5 ha)

Motivatie
Dit gebied ligt volledig binnen de perimaer van het vogelrichtlijngebied 'Hamoderheide,
Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof€n ligt ook volledig binnen het door de
Maamse regering voorgestelde habitatriótlijngebied nr- 34:. 'Iueóeek met Bran{ Jagersborg
en Schdsheide'.
H€t terrein is ook gelegen binnen het gebied met de orptie "behoud en ontwikketing natuurlijke
s5/stemen" volgens het richQlan noordoost Limburg.
Het gebied is momenteel van geringe biologische waarde. H€t is echter zeer pcentierijk
omwille ran de ligging, de aanwezige gradieft (depressie meÍ. bror) ert begxenzing van bos
langs drie zljden.
Dit gebied is opgenomen als GEN in het otwerp
in opdraót van AMINAL, aftlelingnatuur).

Ruintelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,

31. Gremelslo

-

Huidige GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Q-a9 ha)

Gewenste GP-bestemming

Ngebied Q.a9ha)

Motivatie
Het voorstel ligt volledig binnen de perimeter van het vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide,
Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahofen is ook volledig te situeren binnen
ha dmr de Vlaamse regering voorgestelde habitatrichtLijngebied nr. 34: 'ltterbeek met Bran4
Jagersborg en Schotsheide'.

Het terrein is ook gelegen binnen het gebied met de optie "behoud en ontwikkeling natuurlijke
s56temen" volgens het richFlan noordoost Limburg.
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Momenteel is het een waardevol terrein door de aanwezigheid van biologisch waardevolle
weiden €Ír een gracht met Haarfomeinkruid.
Door de hqge urderstanden zijn er zeer hoge rrcnrachingen \rd b€treft ndrunpaarde. H€t
gebied vornt ook éen g&eel met de reeds bestaande Ngpbied€n op hc gewestplan.
Dit gebied is opgenomen à[s GEN in ha otwerp RuiÍrilelijk Strucu.rurplan Limburg (K.UL.,
in opdÍacttr van AMINAL, àf,deling nduur).

32. Gremelslo
Huidige GP-bestemming
Garyenste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (2.90 ha)
Ecologisch waardevol agrarisch gebied (2.90 ha)

Motivatie
Dit gebied ligt volledig binnen de perimaer \ran het vogelriótlijngebied 'Hamonterheide,
Hageven, Buitrnheide, Stamprooierbroek en Mariahofen grenst aan het door de Vlaamse
regering vmrgestelde habitatrichtlijngebied nr. 34: 'kt"Íbeek met Brand, Jagersborg en
Schcsheide'.
Het voorstel is conform met de door de Gemeenteraad van Maaseik goedgekeurde Richtnota
Rufurtelijke Ordening.

Het terrein is ook gelegen binnen het gebied met de optie "behoud en onturikkeling natuurlijke
s5tstem€n" volgens ha richtplan noordoost Limburg.
De biolosische waarde wordt uitgemaalc door de
id van enkele hotÍkanten met
Zomereik en de lage bemestingsgraad. H€t is een belangrijk fourageergebied voor enkele
minder algemene vogelsoorten zoals bv. Geelgors.
Dit gebied is opgenomen als GENO in he ontwerp Ruinrtelijk Stmctuurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van AMINAL, afdeling natuur).

33. Gremelslo/Broekberg
Huidige GP-bestemming

N-gebied (6.78 ha)

Gervenste GP-bestemming

Tgebied (bufferzme) (6.78 ha)

Motivatie
Dit gebied ligt volledig binnen de perimeter van ha vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide,
Hagerm, Buitenheide, Stamprooieóroek m Mariahofen is ook volledig te sifireren binnen
het door de Vlaamse regering voorgesoelde habitatrichtlijngebied nr.34:.'Itterbeek met Brand
Jagersborg en Schotsheide'.

Ha was een biologisch waardevol gebid de hoge potenties blijven echter wel aanwezig.
De bestemming is aclrterhaald door de illegale aanleg ran tal van vijvers en weeke,ndhuisjes.
Bufferzone is een bestemming die meer overeenkon[ met de realiteit.
Dit gebied is opgenomen als GEN in het ontwerp RuiÍtelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in opdractrt van AMINAL, afcleling natuur).

34. Broekb".g, nabij'VlakerhoP
Huidige

GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (6.25 ha)

GewensteGP-bestemming N-gebied (6.25ha)
Motivatie
Het gaat hier om een zeer waardevol terrein met een natte depressie met verschillende
interressante plantensoorten (Moeraskers, Greppelrus, Zwaluwtong, Zomprus,
Blaartrekkende boterbloem, M@raswalstro, Borstelbies, Pilvaren, ...). Daamaast is er een
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elzenbosje €n ogebruilde weg met Pijpestrocje, Struilàeide, Blauwe bosb€s,
Rapunzelklokje, Grasklo§e, ... .
Het is een zeer pcentieriik terrein omwille rran de aanwezigfueid van krrel, eeÍr wrj imacte
zaadbank (van het nresctroof rnoerast5pe) en de mqgelijlheid tct heideqtrnrikkeling q de

zan&op.

\

Het góied wor& bedreigd döor qrtwatering en de

wijiging van bodemgebruik in het verleden
in een maiisakker (overtreding op de

wer een mooi mtwikkeld C^ahhim oltgezÉ.

vergmningspliót wgetatiavijig"g) en werd dezn zmenog sterker drxraterd.
Dit gebied ligt volledig binnen de perirnaer van het vogelrichtlijnsebied 'HammteÍheidg
flageven, Buite,nheidg Stanprooieóroek en Mariahof .
Deze zmle worö Íumgegev€n als rrcrweving in he otrnerp Ruinrelijk StructuuÍplan Limburg

(K.UL-

in opdracht van

AMINAL, afcleling

nahrur).

35. Gremelslo, nabij'Henneshof
Huidige

GPóestemming

Geurenste

GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (3.96 ha)
Ecologisch waardevol agrarisch gebied (3.96 ha)

Motivatie

w

Momenteel is dit een zeerwaardevol terrein omwille van de aanwezigheid van
rietland (ma
Zwarteels, Hop, Schietvvilg, Tweerijrge zegge, Waterzuring, ...), wtopenwilgenstruweel

met overgangen naar hogergelegen vegetaties, biotogisch zéér waardevolle eikenbosjes err
enkele biologisch waardevolle graslanden (Catthion restart€n) met veel reliëf. Er is eeir lage
bemestingsdruk (eerder hobby-landbouw, eÉensieve begrazing) en hA gebied bezit veel
pcÉenties door
l«relzmes en de ligging in de beekrrallei.
Dit gebied ligt volledig binnen de perimaer ran het voeelrichtlijngebied 'flamonterheide,
Hageven" Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof .

de

Ha

voorstel

is ook conform met de door de Gemeenteraad van Maaseik

goedgekeurde

Richtnota Ruirntelijke Ordening.
Dezn zme wordt Íungegeven als verweving in het mt\ilerp Ruimelijk Structuurplan Limburg
(K.UL., in opdracht van AMINAL, afrleling natuur).

36. Gremelslo,
Huidige GP-bestemming
Gewenste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (0.87 ha)
Ecologisch waardevol agrarisch gebied (0.87 ha)

Motivatie
Dit gebied ligt volledig biruren de perimeter van het vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide,
Hagenen, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof .
Het is een waardevol gebied dat bestaat uit ee,n wilgenstruweel (zeer waardevol) en extensief
gebruilce weilanden. Het is ook zeer pctffitieriik door de ligging in de Witbeelsallei en door de
aanwezrge gradiënten.

Het voorstel is ook conform met de door de Gemeenteraad van Maaseik

goedgekeurde

Richtncta Ruintelijke Ordening.
Deze zr»ne word aangegeven als venneving in het ontrrerp Ruinnelijk Structuurplan Limburg
(K.UL., in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).
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37. 'SteivershoP
Huidige

GP+etemming

Gewenste

furarisch gebied (1.64 ha)

GP-bestemming Ngebied (1.64 ha)

Motivatie

\.

Het vmrstel is gelqg€n binnen de perimaer van het vqgelÍichtlijngebied 'HammteÍheide,
Hageven, Buitenheidg Stanprooierbroek m Mariahof .
H€t bestaat uit enkele bosjes en nafie weilanden.

38. 'SteivershoP
Hurdige GP-bestemming
GEvrrense GP-bestemming

N-gebied (1.37 ha)
Agrarisch gebied (1.37 ha)

Mottvatie
De enige resterende natuurwaarde in dit natuurgebied zijn twee bome,nrijen. Bovendien is het
deels bebouwd e,n is het terrein geïsoleerd. De bestemming is achterhaald.

39.'LaTourelle', villa
Huidige GP-bestemming
Gewenste GP-bestemming

N-gebied (4.92ha)
P-gebied (4.92ha)

Motivatie
Het natuurgebied is deels bebouwd (twee villa's en een werkplaats) en hgt geisoleerd. De
aanwezige eikenbossen en vijver zijn wel biologisch waardevol.
Dez* zane wordt aangegeven als verweving in het ontrverp Ruintelijk Structuurplan Limburg
(K.UL., in opdracht van AMINAL, afcleling natr^rur).

40. Jagersborg
Huidige GP-bestemming

Ecologisch waardevol agrarisch gebied (51.76 ha)
Landscluppelijk waardevol agrarisch gebied (5.76 ha)

Gewenste GP-bestemming

Bosuitbreiding (57 .52 ha)

Motivatie
Het voorstel ligt volledig binnen de perimaer van het vogelrichtlijngebied 'Hamderheide,
tlagewn, Buitemheide, Stamprooierbroek en Mariahofen is ook volledig te situeren binnen
ha door de Maamse regering voorgestelde habitatrichtlijngebied nr.34:'Itterbeek met Brand,
Jagersborg en Schotsheide'.

Het terrein is ook gelegen binnen het gebied met de optie "betroud en ontwikkeling natuurlijke

ha richFlan noordoost Limburg en werd voorgesteld als
bosuitbreidingsgebied in de visie van de bosbouwsector in het kader van het
system€n" volgens

landinriclrtineqproject noordoost Limburg.

Op dit ogenblik is hA een waardevol terrein met vochtige weilanden, veel houtkanten

en

bomenrijen, eikenbosjes en enkele populieraanplanten.
Dit gebied is opgenomen als GEN in het ontwerp Ruirntelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in qdractrt van AMINAL, aftleling naurur).
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Ook voor íIlen Tösch' gaad,. he om ean g&eel nan voorstellen. H€t gebied is erkend als
natuurreservad in 1994 elr grd€ndeels gsrmgschild als landsóap. De tctale qpervlalde in
huur, eigsndom enlof beheer bij de Stichting Limburgs Lmdscbap bedÍaagt een kleine 70ha.

41. Tösch

\

Huidige GP-batemming

Iandsctrappelijk waardevol agrarisch gebied (13.68 ha)

Gervenste GP-bestemming

Ecolqgisch waardevol agrarisch gebied (36.79 ha)
Ngebied (s0.47 ha)

Motivatie
Deze voorstellen liggen volledig binnen de perimaer van h€t voeelÍichtlijngebied
'lIamqrterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooieóroek en Mariahofen zijn ook volledig
te sihreren binnen he door de Vlaamse regering voorgestelde habitatrichtlijngebied nr. 34:
'IlÍeÍbeek met Brand, Jagersborg en Sctrotsheide'.
Het gebied is waardevol td zeer waardevol omwille van de combinatie van verschillmde
elemeuten: een complex van eikenbosjes, populieraanplang wilgenstruwelen, vochtige hooien graslandan (met veel Knolsteenbreek in zme 41a), veel kleine landschapselementen,
Calthimgraslanden en een aantal vemrigde, niet, meer gebruilce weilanden.
Het gebied sluit aan bij het natuurreservaat 'Den Tösch'. Het ligt tussen dit resenaat en het
bosgebied Jagersborg, waardmrhet gebied hoge potenties heeft.
Een deel van deze zone is reeds in eigendom en/of beheer van een erke,nde terreinbeherende
vereniging.
Dit gebied is opgenomen als GEN in het ontwerp Ruinrtelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in opdra&t van AMINAL, aftleling natuur).

42. Tösch
Huidige GP-bestemming
Gewenste GP-bestemming

Landsctrappelijk waardevol agrarisch gebied (2.10 ha)
Ecologisch waardevol agrarisch gebied (2.10 ha)

Motivatie
Dit gebied is momenteel grcendeels biologisd waardevol. H€t is vooral belangrijk als buffer
ter besóerming van enkele belansrijke. lsiletsbare \rcg€taties teir zuiden ran dit gebied.
Dit voorstel ligt volledig binnen de perimeter van het vogelrictrtliingebied 'Hamonterheidg
Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahofen is ook volledig te sihreren binnen
het door de Maamse regering voorgestelde habitatridrtlijngebied nr.34:'Iuerbeek met Bran{
Jagersborg en Schcsheide'.
Dit gebied is opgsnomen als GEN in het ontwerp RuinÉelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in qdracht van AMINAL, aftleling nahrur).

43. Tösch
Huidige GP-bestemming
Gewenste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (1.93 ha)
Ecologisctr waardevol agrarisch gebied (1.93 ha)

Motivafie
Dit voorstel ligt volledig binnen de perimeter van het vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide,
Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahofen is ook volledig te situeren binnen
ha door de Maamse regering voorgestelde habitatrichtliingebied nr.34:'ltterbeek met Brand,
Jagersborg en Schotsheide'.
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Het is qp dit ogenblik deels biologisctr waardevol door het noorkomen van een waardevol, licht
beÍnest weiland, een aantal hortkanten en een jonge aanplam met Berk en Zomereik.
Dit gBbied is opgenomm als GEN in h€t mtwerp Ruimlelijk Stnrcarurplan Limburg (K.UL.,

inopdradtvan AMINAL, afdelingnatrur)

\

44. Tösch
Huidige GP-bestemming

Landsctnppelijk waardevol agrarisdr gebied (8.80 ha)
Agrarisch gebied (0.93 ha)

Geryenste GP-bestemming

Ngebied (9.73ha)

Motivatie
Dit voorstel Iigt volledig binnen de perimecer van ha vogelrichtlijngebied 'Hamonterheide,
tIagerrcn" Buitenheide, Stamprooieóroek en Mariahofen is ook volledig te sihreren binnen
he door de Vlaamse regering vmrgestelde habitatridrtlijngebied w.34:'Iterbeek met Brand,
Jagersborg en Schotsheide'.
44a is grotendeels waardevol op een tuinaanplarting na onrveille van het voorkomen nan

7ae

licht gedegÍadeerde Calthiongraslanden

e,n

eqr jonge aanplant met Berk en Zomereik. Er is

geen beroepslandbouw tndeze zrlrre.

De andere mne (44b) bestaat uit een combinatie van kleine landsclapselementen, enkele
biolognsdr waardevolle graslanderq populieraanplant en zeer waardevolle vochtige eikenbosjes
met Pijpestrootj e en Zwarte els. Een aanzienlijk deel van deze znne is in eisendom e,r/of beheer
\xan e€n erkende terreinbeherende vereniging.

Dit gebied is opgenomen als GEN in het ontwerp Ruinrtelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in qdracht van

AMINAL,

aftleling natuur).

45. Tösch (zie ook kaartblad
Huidige

GP-bestemming

Genrenste

2613)

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (a.99 ha)

GP-bestemming R-gebied (a.99 ha)

Motivatie
Op dit ogenblik is het deels een waardevol terrein omwille van de combinatie rran waardevolle
graslanden, al dan niet ma houtkanten en bomenrijen. Een grocÉ deel van het gebied zijn
akkers die tot stand zijn gekomen in het begin van de jaren tachtig. Voor de omzetting (rran
o.a. waardevolle, natte graslanden) was een sterke ontwatering wn het gebied nodig. Ook
reliëfirijzigingen glng€n gepaard met deze omzeËingeNr. Het landbouwgebruik is eóter
uitdovend.

Ha is echter

een zeer potentierijk gebied omwille rran de l;ggng (he is een enclave gelegen
tussen N- en R-gebied) en omwille van de hoge waterstanden (vallei van de Zanderbeek).

Dit voorstel hgt volledig binnen de perimeter van het voeelrichflijngebied

'Hamonterheide,

Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahofen is ook volledig te situeren binnen
he door de Vlaamse regeÍmg voorgestelde habitatrictrtlijngebied nr- 34 'Iterbeek met Brand,
Jagersborg en Schotsheide'.

Dit gebied is opgenomen als GEN in het ontwerp Ruintelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van

AMINAL,

af<leling natuur).
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46.'Sint-Jansloperbeemden'
Pgebied (11.26ha)

Huidige GP-besternrning
Gflrenste GP-bestemming

Landsóappelijk waardwol agrarisch gebied (t 1.26 ha)

\

Motivatie
Door de steeds verdereaande landbouwid€nsivering heeft dit gebied zijn firnctie als parkgebied
verloren.

47. Maaseik: Veerhof
Huidige GP-bestemming
Gern enste

GP-bestemming

Ngebied (1.17 ha)
T (bufferzone) (1.17 ha)

Motivatie
Door graafiverken in firnctie van dijkverstevrgngen is een deel van de natuurwaarden verloren
geÍlaan. Het gebied is ook deels bebouwd.
Het is wel gedeeltelijk biologisch waardevol Qicht bemeste hooilanden).
Dit gebied is opgenomen als GENO in het otwerp Ruintelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).
48. Maaseik: uiterwaarden HeppeneeÉ-Elen
Huidige

GP-bestemming Landsdrappelijk waardevol agrarisch gebied (2.03 ha)
GP-besemming Ecologisch waardevol agrarisch gebied met

Geurenste

overdruk

overstromingsgebied (2. 03 ha)

Motivatie
Het gaat om een waardevol terrein omwille van licht, bemeste weilanden (Arrhenatherion,
biologisctt zeer waardevol) met Knolboterbloerrq Echte sleutelbloenL Kraailooh ...en een
ruigte langs de Maasoever zelf.
Het terrein maakt deel uit van een eerangschild landschap en is aangeduid als nitraatgevoelig
gebied. Omzettrng naar ocologisch waardevol agrarisch gebied heeft geeir gevolgen naar
bemestingtoe.
Dit gebied is opgenomen als GENO in het ontwerp Ruinnehjk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in qdradt van AMINAL, aftleling natuur).

49. Maaseik: uitelvaarden Heppeneert-Elen
Huidige

GP-bestemming

Ge$renste

L,andsctrappelijk waardevol agrarisch gebied (0.31 ha)

GP-bestemming N-gebied met overdruk overstromingsgebied (0.31 ha)

Motivatie

He

gebied sluit aan

bij N-gebied op h€t gewestplan. Het is gerangschilc als landschap

aangeduid als nitraaeevoelig gebied.
Ha gaat om een waardevol tot zffiÍ waardevol terrein omwille nan

licht,

en

bemeste weilanden

(Arrhenatherion, biologisch zeer waardevol) met Knolboterbloenq Echte sleutelbloem,
Kraailook, Ruige leeuwetand, Muizenoortje, Het is ook een zeer potentierijk gebied
omwille van aanwezige gradiënten

e,n de aanwezigheid van de Zanderbeek.
Het terrein maakt deel uit van een geraneschikt landschap.
Dit gebied is opgenomen als GEN in het ontwerp Ruirmehjk Structuurplan Limburg (K.UL.,
rn opdracht van AMINAL, aftleling natuur).
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l.

Vijvertroek

Huidige GPóetenmring
Gewenste

\

n*fogiró

waardevol agrarisch gebied (11.06 ha)

GP-bestemming 'Rgebied (11.06 ha)

Motivatie

Dit rroorstel ligt volledig binnen de perimeter van ha voeelrichtliingebied 'Hammterheide,
Hagerran, Buitenheide, Stamprooieóroek en Mariahofen is ook volledig te situere,n binnen
ha door de Vlaamse regering voorgestelde habitahichtlijngebied nr. 36: 'Uiterwaarden langs de
Limburgse Maas en Vijverbroek (noordelijk deel)'.
De voorstellen sluiten aan bij natuurreservaat op het gewestplan en zijn verenigbaar mA ha
goedgekeuÍde 'Beheersplan Vijveóroek. Beide voorstellen liggen binnen de perimaer van ee,n
rangschikt landschap.
Beide voorstellen zijn waardevolle terreinen.

Zqrc la is bijzonder belangrijk als bufferzone

voor het aanpalende resenaat. Er is een elanshaveÍhooiland amweàg (dit is een beschermd
habitat in ha kader van de 'habitatrichtlijn). Deze percelen zijn volledig in eigendom van de
gemeente Kinrooi.

7-one

lb is

een waardevol terrein omwille van

de

aanwezigheid

van

enkele

glansharrcrhooilanden, enkele boomrijen, enkele ruigtes en een wilgenstruweel. Het is een
foerageergebied van de Wespendief.
Beide gebeiden Àjnzrer potortierijk omwille van hoge grondwaterstanden en de ligging.
Dit góied is opgenomen als GEN in he ontlverp Ruinrtelijk Strucnrurplan Limburg (K.UL.,

in opdraelt van

AMINAL,

afdeling natuur).

2. Vijverbroek
Huidige GP-bestemming

Ecologisch waardevol agrarisch gebied (77

Gewenste GP-bestemming

Rgebied (17.79ha)

.7

t

ha)

Motivatie
Dit gebied is grotendeels waardevol omwille rran de aanwezigheid van natte hooilanden, nafie
weiden, enkele houtkanten en lijnvormige ruigten. Het is een foerageergebied van Wespendief
en belangrijk als buffergebied.
Dit voorstel ligt volledig binnen de perimeter van het vogelrichtlijngebied 'Flamonteràeide,
Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahofe,n is ook volledig G situere,n binnen
het door de Maamse regering vooryestelde habitatrichtlijngebied nr. 36: 'Uiterwaarde,n langs de
Limburgse Maas en Vijrrerbroek (noordelijk deel)'.
Dit gebied is opgenomen als GEN in ha ontrverp Ruintelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in qdracht ran AMINAL, af<leling natuur).

3. Vijverbroek
Huidige GP-bestemming
Gewenste GP -bestemming

Ecologisch waardevol agrarisch gebied (3.50 ha)
R-gebied (3.50 ha)

Motivatie
Het gaat om grdendeels waardevol terrein omwille van de aanwezigheid van enkele nattere
weilanden, enkele bomenrijur en een ruigte. Ook deze terreinen behoren tot het
foerageergebied van de Wespendief.
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Deze zore is bijzmder pcteutierijk door hqge grondwAerstanden (h€t gaat om een oude
Maasmeander in devallei van de lÉeÍbeek.
Dit vmrstel ligt rolledig binnen de perimeter ran het vogelÍiddijng€bied 'tlamoterheidg
Hageveo, Buitenheide, Stanprmierbroek en Mariahofen is ook volledig te sihreren binnen
he door de Vlaamse reger\g voorgestelde habitatrichtfijnsebied nr. 3ó: 'Uiterwaarden langs de
Limburgse Maas en Vrjverbioek (noordelijk deel)'.
Daamaast is het roorstel cmform het goedgekeurd 'Beheersplan Vijverbroek' (gemeentelijke
beleidscommissie Vijveóroek).
Dit gpbied is opgenomen als GEN in h€t mt\ rerp Ruirfelijk Stnrctuurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van AMINAL, aftleling nahrur).

4.

Kessenich

Huidige GP-bestemming
Geqrmste GP-bestemming

Reservegebied

voor

(17.65 ha)

Natrurontwikkeling met overdruk overstronringsgebied
(17.65 ha)

Motivatie
Dit gebied is mome,nteel in urtginning. De nabestemming (agrarisch gebied) strookt niet met de
verschillende plannen (harde recreatie in de omgeving van Spaanjerd, natuur in de omgeving
rmn de grens).

In de (met een aantal

randvoorwaarden rran de Vlaamse regering) goedgekeurde Globale
Strucnrurvisie Maasland is dit gebied aangeduid als natuurgebied. In het Grensmaasproject
'Levende rivier wor& er voorzien om de oevers te verlagen en ze spontaan t€ lat€n bebossen
(mibosmhrikkeling). Een ecologrisctre verbinding Maas-Vijrrcóroek via de ougrindingszone
en Koringsteen is nan belang voor een toekomstig clterbidoop
Dit gebied is opgenomen als GENO in het ontrverp Ruirmelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van AMINAL, aftleling natuur).

5.

Kessenich

Huidige GP-bestemming
Gewenste GP-bestemming

Ontginningsgebied met nabestemming agrarisó gebied
(17.16 ha)
Natuurontrnrikkehng ma overdruk overstromingsgebied
(17.16 ha)

Motivatie
Dit gebied is momenteel in ontginning. De nabestemming (agrarisch gebied) strookt nia me de
verschillende plannen (harde recreatie in de omgeving van Spaanjed natuur in de omgeving
van de grens).

In de (met een aantal

randvoonnaarden van de Maamse regering) goedgekeurde Globale
Structuurvisie Maasland is dit gebied aangeduid als natuurgebied. In het Grensmaasproject
'I-evende rivier' wor& er voorzie,n om de oevers te verlagen en ze spontaan te laten bebossen
(ooibosontrvikkeling).
Een ecologische verbinding Maas-Vijverbroek via de ontgrindingszone en Koningsteen is van
belang voor een toekomstig ortrerbiotoop
Dit gebied is opgenomen als GENO in ha ontrverp Ruinrtelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van AMINAL, afdeling natuur).
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Opmerking bij de volgende drie voorstellen: De huidige Uesterrurung op het gewesQlan is
'reserrryebied voor mtginning m€t nahtemming natuurotrrikkeling en landbouw'. In het
aavnllead stedebouwkrmdig voorsórift (art 17) stad dd &.za zore bestemd is voor
gÍindwinning in toepassing van het grinddecÍe€t van 7 juti 1993. De nabesternming dieut te
gsbeuren in firnctie van natprmtnuil<keling en landbouw en dit in een zinrolle rrcrdeling tssen
beide bestemming€n en met een maximale opvulling ter realisatie nan deze nabestemmingen en
ter besóerming van de omgevende gebieden, in zsrderheid h€t natuurreserrraat 'Het
Vijrrcrbroek'.
In rclgede voorstell«r (6, 7, 8) wor& er gepoqgd deze verdeling tussen beide
nabesfermningen vast te lqggen.

6. Kessenich
Huidige GP-bestemming

Reservegebied

urginning met nabestemming natuurontwikkeling

en agrarisch gebruik (21.69 ha)

Gewenste GP-bestemming

Natuurontwikkeling met overdruk overstromingsgebied

Qt.69ha)
Motivatie
Momenteel is deze zone in ontginning.

In de (met een aantal

randvoorwaarden van de Vlaamse regering) goedeekeurde Globale
Structuurvisie Maasland is dit gebied aangeduid als natuurgebied.
In het Grensmaasproiect 'Levende rivier' wor& er voorzien om deze zone grotendeels te laten
beboss€Ít (ooibosontwikkeling). De overige zones worden begraasde natrurterreinen.
Een ecoloerisctre verbinding Maas-Vijverbroek via de ontgrindingszone €n Koningsteen is van
belang voor een toekomstig derbiotoop
Dit gebied is opgenomen als GENO in ha ontrverp Ruintelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van AMINAL, afdelingnatuur).

7. Kessenich
Huidige GP-bestemming

Reservegebied ortginning met nabestemming natuurontwikkeling
en agrarisch gebruik (19.37 ha)

Gew€nste GP-bestemming

Ecologisch waardevol agrarisch gebied
overstromingsgebied

( I 9. 3

met

overdruk

7 ha)

Motivatie
De bedoeling is hier een overgang natuur-landbouw te creeëren (-Grensmaasproject 'Levende
4uer'). Het zou hier voomamelijk om beheerslandbouw gaan. Dit kont overeen met de
goedgekeurde Globale structuurvisie Maasland.
Dit gebied is opge,nomen als GENO in het ontwerp Ruinrelijk Structuurplan Limburg (K.UL.,
in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).
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E.

Boterakker

Huidige

GP-bestemming

Gewenste

Reseryegebied

, e

mginning met nabestemming nahrurmtrrikkeling

agrarisch gebruik (62.74ha)

GP{esemming\ Ecologisch waardevol agrarisch gebied met
-

onerdruk

overstromingsgebid (62.'14 ha')

Motivatie
De BcÉerakkerplas wor& afgesloten en herinrichting rm de oeveÍs wor& voorgesteld in het
GrensÍnaasproject. He gebied kleizme en Bcterakker wor& opgevuld in fuctie van he behoud
van het nderpeil in h€t Vijverbroek. Voor de heropgevulde zones van de toekomstige
grinópinning worden ooibosmtrnrikketing en moemswgetatieoÍÉ\rikkeling voorzien.
Voor de 50 m brede strook naast de Witbeek is natuurontwikkeling een beter voorstel omwille
van biolqgische waarden, deza, zorre werd ook aangeduid als GENO in het ontrverp Ruinrtelijk
Structuurplan Limburg (K.U.L, in opdracht van AMINAL, aftleling natuur).

9.

Kessenich

Huidige GP-bestemming

Ontginningsgebied met nabestemming recreatie (12.86 ha)

Gewenste GP-bestemming

Natuurontwikkehng met overdruk overstromingsgebied
(12.86 ha)

Motivatie
In ha kader van het Grensmaasproject is natuurontwikkeling hier

voor de ontrnikkeling
van ooibossen en moerasvegetaties.
Dezn zone werd ook aangeduid als GENO in het ontwerp Ruinfielijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdractrt van AMINAL, aftleling natuur).
geryvenst

10. Kessenich
Huidige GP-bestemming
Gerrenste GP-besemming

Ortgrrningsgebied met nabestemming recreatie (9.30 ha)
Natuurontrnrilkeling met overdruk orrer«romingsgebied
(9.30 ha)

Motivatie
In het kader van ha Grensmaasproject is natuurontwikkeling hier gewenst voor de ontwikkeling
rran ooibossen en moerasvegetaties.

Dem zoie werd ook aangeduid als GENO in het ontwerp Ruinfielijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, afdeling natuur).

ll.

Kessenichplas

Huidige GP-bestemming
Gewenste GP-bestemming

Recreatie (68.35 ha)
Natuurontwikkeling met overdruk overstromingsgebied
(68.35 ha)

Motivatie
Een nieuw voorschrift 'Natuurgerichte recreatie met overdruk overstromingsgebied, zoals
voorgesteld door h€t grindherstructureringscomité: 'DezE zrlne is bestemd voor
natuurontwikkeling of natuurbehoud ma inachtname van de ontwikkelingsmogelijkfieden voor
passieve recreatie in zoverre ze in overeenstemming te brengen is met de hooftlfunctie.
Vooralleer vergunning kan bekomen worden voor inrichtingswerkzaamheden tnzake
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ndrurmtrvikkeling of passieve recreatie (fi€Ís- en wandelpaden, aa"lestelgers, ...) dimt een
inriótingsplan voor h€t g€heel door AROHM goodgekeurd te worden.'zou ook aanvaard
kunenworden.
Aangezien passierre recreatie in elk natrurgebied mogelijk is, wor& er wel gennijfeld aan de
nood van een nieuw voorsdpift.
Voor de Kessenichplas wor& er gestreefd naar natrrurontwikkeling. De bedoeling is om deze
plas t€ veóinden m€t het Vijrreóroek (Grensmaasproject 'Lerande rivier').
Het ga"q althans wat de landzone betreft over een waardevol terrein met wilgenstnrwelen"
ri*rreldjes €n natte rugtes. Onnville van de lisging in overstromingsgebied hoge pceuties
bezitendtenein.
Het landgedeehe is volledig in huur en bdreer van eeÍr erkende terreinbeherende vereniging.
Deze zore werd ook aangeduid als GENO in het ontwerp Ruinnelijk Structuurplan Limburg

(K.U.L, in opdraclrt van AMINAL, aftlelingnatuur).

12. Kessenich: Oevers en Houbenhof
Huidige GP-bestemming
Ge\ilenste GP -bestemming

Ontginningsgebied met nabestemming recreatie (a0.78 ha)
Natuurontwikkeling met overdruk overstromingsgebied
(40.78 ha)

Motivatie

Voor de oeverzone tussen Maas en de grindplassen wor& de ontwikkeling

van
stroomdalgraslanden nagestreefcl.
In de Globale Structuurvisie maasland werd voor dezn zrlne natuurgebied met bdreerslandbouw
voorzien.
Voor zone 12b is recreatie een mogelijk bestemming zdat de veóinding met de Maas voor
recredie mqgelijk is. Er moet wel gestreefd naar beperking nan de recreatieve infrastructuur

tot de jadrthaven de Spanjaard. De oevers zouden heringericht

moeten worden voor
natuurontwikkeling en de recreatie zou opgedeeld moeten worden van inte,nsief tct exensief

(Spanjaardplas).
De beide andere zones zijn momenteel waardevol omwille van kleine natte ruigtes, biologisch
waardevolle graslanden, natte depressies en botanisch waardwolle dijken. Het is zeer
pcnertierijk omwille van de ligging in overstromingsgebied en grenzend aan de Maas.
De nate zones zijn veÍre van optimaal voor de landbouw en worden hier ook niet uitgebaat
door beroepslandbouwers.

werd aangeduid als GENO in ha ontwerp Rufuntelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht lan AMINAL, aftlelingnatuur).
Dezp

z.rllne

13. Aldeneik
Huidige GP-bestemming
Gewenste GP -bestemming

T-gebied (10.73 ha)
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (10.73 ha)

Motivatie
Door aflopen van de grindwiruring binnen enkele jaren verliest dezn znne zijn functie als buffer.
Het voorstel behelst het in overeenstemming brengen met h€t huidige bodemgebruik.
Dezn znne werd aangeduid als verwevingsgebied op hA ontwerp Ruinrtelijk Structuurplan
Limburg (K.U.L, in opdracht van AMINAL, afdeling natuur).
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14. Aldeneik Maasoevers
Huidige GP-bestemming
Gernenste

Ontgimingsgóied met nabestemdng recreatie (16.57 ha)
Naarurmwikkeling m€t overdruk orrcrstromingsgebied
(16.57 ha)

Motivatie
Dit gebeid vervuh een kleine firnctie als doortrek- en foerageergebied voor ganzen en
stettlqers. Het is een pcantierijk gebied omwille van de ligging in overstromingsgebied.
Bovendien gaat het om laag gelegen terreinen.

Het rrcorstel koÍrft overe€n met de goedgekeurde Globale Structuurvisie Maasland en het
Grensmaaspdect'Levende rivier'.
Dezn zorrc werd aangeduid als GENO in het ontwerp RufuÉehjk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).

15. Aldeneik: oeverzone Maasarm
Huidige GP-bestemming

Ontginningsgebied met nabestemming agrarisch gebied

Gervenste GP-bestemming

Natuurontwikkeling met overdruk overstromingsgebied

(12.32ha)
(12.32ha)
Motivatie
He is momenteel een waardevol terrein met een wilgenstruweel en kleine moerassige situaties.
He raoorstel is conform met de Globale Structuurvisie Maasland SIet voorstel is goedgekeurd
in het Herstructureringscomite.) en het Grensmaasproject 'Levende rivier'.
Dezr- z,oe werd aangeduid als GENO in het ontwerp Ruimtelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, aftleling natuur).

16. Aldeneik
Huidige GP-bestemming
Gervrrenste

GP-bestemming

Ontginning met nabestemming agrarisch gebied (31.95 ha)
Natuurqrtrvikkeling met overdruk overstromingsgebied
(31.9s ha)

Motivatie
Dit qgevulde terrein vervuh een belangrijke firnctie als overwinteringsplaats voor z\Mane,n €n
ganzrra. Ha is ook een belangrijk doortrekgebied voor stehlopers.
Ten behoeve van de landbouw wordt dit gebied steeds verder ontwaterd. Daardoor komen
bovenvermelde firncties in gerraar. Het gebied is zeer potentierijk omwille van de lage ligging
en de overstromingen (dit gebied konrt jaarlijks twee- tc,t driemaal volledig onder water).
Dezn z,rllle werd ook aangeduid als GENO in het ontwerp Ruintelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, af<leling natuur).
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17. Ndeneiko Klauwenhof
Huidige GP-bestemming

GweÍrste

Ontginning met nabestemming agrarisch gebied (29.96ha)
Ecologiscl waardevol agrarisch gebied (29.96 ha)

Motivatie
H€t zijn momenteel intensieve graasweiden.
HA voortstel is conform met hA Grensmaasproject er wor& hier begraasd natuurterrein
voorzien.
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l.

Bosbeekvallei: stroomaftvaarts van Opoetercn

Huidige Gn+estemming

\

Geu/€nste GP-bestemming

-

I-andschappelijkwaardevol agrarisch gebied (16.73 ha)
Ngebied(16.73 ha)

Motivatie
Op dit ogenblik is ha grotendeels een biologisch waardevol tct zeer waardevol gebied. H€t
gaat om ee,n mozaÍek van elzenbosjes, eikanbosjes, struwelen, ruigtes en rrcclrtige tot natte
graslanden (vrlwel allemaal [Ip+, enkele Hc: licht gedegradeerde schrale hooilanden). In de
natte graslanden komen plaatselijk nog restanten van Dofrerhooilanden (Cahhior) voor. De
graslanden zijn ook gekenerkt door relatief veel reliëf. Op verschillende plaatsen konrt
Adderwortel voor.
Het gebied ligt tussen de Bosbeek en Witbeelq waardoor er hoge potenties aanwezig zijn. De
twee beken hebben nog zéér goede structuurkenmerken.
Dezn zorrc werd ook aangeduid als verwevingsgebied in het ortrverp Ruinrtelijk Structuurplan
Limburg (K.U.L, in opdractrt van AMINAL, aftleling natuur).

2. Bosbeekvallei: stroomafwaartsvan Opoeteren
Huidige

GP-bestemming Ngebied

Gewenste

GP-bestemming

(38.05 ha)
R-gebied (38.05 ha)

Motivatie
Dit natuurgebied is zeer waardevol door de aanwezigheid van elzenbroekbossen, moeras- en
veenvegetaties, talrijke l«velzones en een aantal belangrijke voedselarme tot matig voedselarme
graslanden. De Bosbeek heeft nog zeer goede structuurkenmerken.
Dezn zl»;te werd ook aangeduid als GEN in het ontwerp Ruimtelijk Stnrctuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, aftleling natuur).

3. Bosbeekvallei: stroomopwaaÉs van Opoeteren
HuidigeGP-bestemming Ngebied(58.72ha)
Recreatiqgebied (2.54 ha)
Gewenste

GP-bestemming R-gebied (61.26ha)

Motivatie
De bosbeekvallei is zeer waardevol: verschillende types elzenbroekbossen, m@ras- en
veenvegetaties (wilgenstruwelen, zeggevegetaties, ...), open water, talrijke l«velzones en td
15 m hoge zandduinen.

De recreatiezone op het gewestplan wordt eigenlijk nia gebruilc als recreatiezone.
Dez* zo.e werd ook aangeduid als GEN in het ontwerp Rufuntetijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, af<leling natuur).
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Deze uitbreiding van ha narurgebied Vilain )ilIII sluit aan bÍ kvende Grensmaasprojectgebie4 met name de oude grind\ilinning t€ Meesavijk is een belangrijke uitbreiding van
het aanweaigeNgebied.
Dit gebied is terrens als uitbreidingszme in ha habitatrictrtlijnqebied 37-uiterwaarden langs de
Limburgse Maas en Vijrre\roek (addelijk deel) qgenomen.
Op dit ogenblik is het een dàs rrerlate,n kleiwinningsprÍ met wilgenqslag. Daamaast is er een
weiland dat grdendeels een parkkaralCer heeft met mmumentale eiken, een deel rran de bomen
is recentelijk gekapt en het weiland is biologisch waardevol ([Ip* met Spaanse zuring,
Kraailoolq Pinksteóloem).
Dit terrein is opgenomen in het GENO op het ontwerp RuiÍmeliik Strucururplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, aftleling natuur).

26. Greven
Huidige GP-bestemming

Gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen

Gewenste GP-bestemming

(16.99ha)
N-gebied (16.99 ha)

Motivatie
In dit gebied kornt zeer zuiver water voor; ha gaat om een biologisch zeer waardevol terrein
(open water, wilge,nstruwelen, eikenberkenbosjes, ...) dat momenteel in priveeigendom is.
De redenen waarom dez-e zone aangeduid is voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen zijn niet
duidelijk.
Het gebied is ook belangrijk als broedgebied voor Ijsvogel, Kuifeend" ... .
Dit terrein is opgenomen in het GENO op het ontwerp Ruinrtelijk Struauurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).

27. Nabij Molenveld
Huidige GP-bestemming
Gervenste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (8.a6 ha)
Natuurontrnikkelingsgebied met overdnk ormstomingsgebied
(8.46 ha)

Motivatie
Momenteel is dit een biologisch waardevol terrein door de aanwezigheid ran een populierenbos,
droge ruigtes en e€n begraasd glanshavergrasland. Door oude stroomgeulen is dit gebied zeer
reliëfrijk en potentierijk gebied.
Een onteigeningsprocedure is opgestart voor deze zne; De bedoeling is een aantalddng met

een ne'vengeul

te

realiseren

in het kader \xan een integrale

aanpak \ran

de

overstromingsproblematiek in het Maasland. Door de aanleg vemindert de druk op de
winterdijken Oegin van het mijnverzakkingsgebied).
Dit terrein is opgenomen in het GENO op ha ontwerp Ruinrtelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).

a5. Nabij Molenveld: Zie ook kaart 18/7: voorstel45

GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (23.62ha)
GewensteGP-bestemming R-gebied (23.62ha)

Huidige

Motivatie
Op dit ogenblik is het een deels waardevol terrein omwille van de combinatie van waardevolle
graslanden, al dan niet met houtkanten en bomenrijen. Een groot deel van ha gebied zijn

4s
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akkers die tcÉ stand zijn gekomen in het begin van de jaren tachtig. Voor de omzetting (van
o.a. waarderolle, nata graslanden) was een sterke ont\ratering van hA gebied nodig. Ook
reliëfwijzigingen gingen gepaard m€t deze omzettingea. Het landboungebruik is echter
uitdovend.

Het is echer een zeer pfr€ntierijk gebied omwille van de ligging (het is een enclave gelegen
trssen N- en Rgebid) m örnwille van de hqge waterstanden (vallei van de Zanderbeek).
Dit voorstel ligt volledig binnen de perimeter van ha vogelrichtlijngebied 'Hammterheide,
Hagelrcn, Buitenheide, Stanrprooierbroek en IVariahofen is ook volledig te situeren binnen
het door de Vlaamse regering voorgestelde habitatrichttijngebied nr.34:-'IEerbeek met Brand,
Jagersborg en Schctsheide'.

Dit terrein is

opgenomen in het GEN op he ontwerp RuiÍrftelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdractrt van AMINAL, aftleling natuur).
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1.

EeppeneeÉ

HuidigeGP+estemming\

Landsóappelijk waardevol agrarisch gebied (6.89 ha)
Ecolqgisdt waardevol agrarisctr góied (5.09 ha)

Geurenste GP-betemming

Motivatie

7ae la

bestaat

uit

Ngebied met overdruk overstromingsgebied (11.98 ha)

een aantal droge ruigten en biologisó zeer

waardevolle

glansharrergraslanden.

Tsre 7b is

een bijzonder waardevol terrein door de aanwezigheid een wiel met Zwanebloern,
Middelste waterwegebree en Polei (zeer znldz,aar), een bijzonder mooi mtrvikkeld droog
stroomdalgrasland met sikkelklaver, Bastaardsikkelklaver, Grote tijrq ruige wegebree, ...,
enkele goed @fiÀ'ikkelde glanshaverhooilan6*
drqre ruigt€s met Grod warkruid,

*

Damastbloerq ... .
Het is ríÉn van de drie resterende goed ontwikkelde oeverwallen in de Maasrrallei e,n wor&
bedreigd door steeds verder gaande intensivering.

Het vmrstel is volledig gelegen binnen de perimeter van ha habitatrichtlijneebied

37-

uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek (zuidelijk deel).
Voor het grondgebied Maaseik conform met de goedgekeurde Richtnota Ruintelijke Ordening.
Het gebied is grotendeels eigendom van deVlaams Gemeenschap-Dienst van ha Albertkanaal.

Dit terrein is opgenome,n in het GENO op het ontwerp RuiÍntelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, afdeling natuur).

2. Heppeneert
Huidige GP-bestemming
Gerx,enste GP -bestemming

L"andschappelijk waardevol agrarisch gebied (41.2a ha)

Ecologisch waardevol agrarisch gebied

met

overdruk

overstromingsgebied (4 | .24 ha)

Motivatie
Hd.. gazt om een grotendeels waardevol terrein met een aantal glanshaverhooilanden, een
aantal goed ontwilkelde, liót berneste weilanden, en begraasde glanshaverhooilanden.
Enkele voorkomende soorten zijn Knolboterbloerq Echte sleutelbloenL Ruige wegebree,
Goudhaver, Ifuaailoolq Kleinepimpemel, Kleinebeveme! ... .
Door de ligging langs de Maas en de ligging in het overstromingsgebied is dit e€n poteqtledk
gebied.

Dit gebied is volledig als uitbreidingszone in ha habitatrichtlijngebied 37-uiterwaarden langs
de Limburgse Maas en Vijverbroek (zuidelijk deel) opgenomen en ligt gedeehelijk binnen dit
habitatgebied.
Het voorstel is conform de door de Gemeenteraad van Maaseik goedgpkeurde Richtnota
Ruimtelijke Ordening.
Dit terrein is opgenomen in het GENO op het ontwerp Ruintrelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdractrt rlan AMINAL, af<leling natuur).
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3. Nabij VissereeÉ
HuidigB GP-besternming
Ge$rense

§)
Ecologisch waardevol agrarisch gebied Q9.84 ha)

Nahrurotrxnlkelingsgóied (29.8a ha)

Motivatie
Dit voorstel sluit aan bij ha vmrstel I I op het l<aaÍtblad26l3;
Door de aanwezigheid van e€n aartal mooi, ontwilkelde begraasde weilanderq begraasde
glmsharrergraslanden, een droge ruigte en de aanwezigleid van enkele oude stroomgeulen.
He orrcrige deel zijn alkers met geringe biologische waarde.
Door de invloedssfeer van de Maas zijn erhierhoge potenties aanwezig.
Dezn zrmc is opgenomen als natruronhxrikkelingsgebied in ha Grensmaasproject 'Levende
rivier'.
Ha gebied ligt volledig binnen de uitbreidingsperimeter ran het habitatrichtlijngebied nr 37uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijraerbroek (zuidelijk deel) en is voor ongeveer de
helft aangeduid als habitatgebied.
Dit terrein is opgenomen in het GENO op het ootwerp Ruintelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, afdeling natuur).
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l.

Mechelse heide

Huidige GP-bestemming

\

Ontginnmg met nabestemming agrarisch gebied Q45.g3ha)

GewensteGP-bestemming' Ngebied Q45.93ha)
Motivatie
Deze zlune is een grde gindwinning die gedeettelijk reeds heringericht is en in gebruik is voor
graszaa&eeh door landbouw.
He huidige landbouwgebied (aan alle zijden omgeven door natuurgebied) heeft een sterk
negatieve invloed op het l«r,etsbare naburige resenaatsgebied van de Meóelse Heide. Het
vornt een belangrijke hypotheek op de uitbou\À, \ran hA grote beheersgebied Mechelse Heide.
Het gebied ligt middenin de GEN Mechelse Heide, in int€graal vogelrichtlijngebied en
habitatrictrtlijngebied 35: 'Mechelse heide en de vallei van de Zíepbek.'
De potenties voor natuurherstel staan buiten kijf, net m goed als de noodzaak tot
aaneensluiting van de grote natuureenheid.
Dit terrein is opgenomen in het GENO op het ontwerp Ruinrtelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, aftleling natuur).

2. Mechelse heide
Huidige GP-bestemming
Gernrenste GP-bestemming

Industriegbied (58.35 ha)
N-gebied (58.35 ha)

Motivatie
Momenteel is dit een zone.weemdg chaotische industriezone die nefast is voor het aanwezige
ecolosisch n€twerk en de grote eenheid natuur Mechelse Heide.

Vanuit het gemeeÍIt€lijk structuurplan Maasmechelen

is reeds aangqpven dat dezn

industriezone moet verrdwijnen om de grote eenheid natuur ran de Medrelse Heide uit te
bouwen. De industriële activiteit in deze omgeving (grindrvinning hoofdzakelijk) moet immers
cp korte termijn volledig verdwijnen @eleidsnota Grind en Grinddecree).
Het gebied grenst aan vogelriclrtlijngebied en habitatrichflijneebied 35: 'Mechelse heide en de
vallei van de Ziepbeek.'

Dit terrein is opgenomen in het GENO op het ontwerp Ruirntelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdractrt van AMINAL, aftleling natuur).

3. Mechelse heide
Huidige GP-bestemming
Gewenste GP -bestemming

Dienstverleningsgebied
N-gebied Qt.75ha)

Ql

.7

5 ha)

Motivatie
Momenteel is dit ha meest waardevolle stuk van de Mechelse Heide; sterkste gradiënt op de
flank van het Kenpisch Plateau en gelegen in het hart nan de grote eenheid natuur!
Het voorstel grenst aan en en hgt gdeeltehjk binnen de perimeter van het habitatrichtlijngebied
nr 35: 'Mechelse Heide en de vallei van de Zíqbeek'.
De dienstverleningszone werd voorzien rond een nog aan te leggen kruispunt. De tweede grote
weg werd echter nooit gerealiseerd. Deze baan zal ook niet meer aangelegd worden. De
bedoeling *an het dienstverleningsgebied wordt dan ook onduiderijk.
Dit terrein is opgenomen in het GEN op ha ontwerp Ruinrtelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht rran AMINAL, afcleling natuur).
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4. Mechelse heide
Huidige

GP-besternming

Ge$r€nste

Gebied voor dagrecreatie (12.27 ha)
Ngebied (12.21 ha)

GP-bestemming

Motivatie

\

.

Vlakbij en even waardevol als voorstel 3, vornt dit crossterrein een sterke hpotheek op de
grde eenheid nduur.
Vanuit Arohm werden voor de Provincie Limburg 7 zmes voor crossterreinen geselecteerd om
op termijnte behouderu deze hoort er znker nie bij.
Dit gebied ligt aangrenzend aan habitatrichtlijngebied 35: 'Mechelse Heide en de vallei van de
Zi€pb€ek'.
Er wor& gepromoot om het andere didrtbij gelegen recreatieeebied Mer uit te bouwen in de
ptaats \xan t$iee recreatiezones te voorzien.
Dit terrein is opgenomen in het GEN op het ontrvelp
(K.U.L, in opdrachtvan AMINAL, afdeling natuur).

Ruintelijk Structuurplan Limburg

5. Nabij psychiatrische instelling
Huidige

GP-bestemming

Gewenste

Gebied voor gemeenschaps en nutsvoorzieningen (12.79ha)

GP-bestemming N-gebied (72.79 ha)

Motivatie
Het gaat om biologisch waardevolle graslanden (een natte wei) en braakterreinen. Dezn
gebieden sluiten aan op ha bestaande Ngebied.
Er wor& gesteld dat de inrichting voldoende uitbreidingspogelijkheden in het zuidelijk gedeelte
van hA gebied voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen heeft.

Dit terrein is opgenomen in het GEN op ha ontwerp Ruinrtelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht rzan AMINAL, aftleling natuur).

6. Eisden-Mijn
Huidige GP-bestemming
Gewenste GP -bestemming

Woonuitbreidingsgebied
N-gebied (18.07 ha)

(I

8.07 ha)

Motivatie
Deze woouitblsidingszone is niet gewenst. Verbinding tussen bestaande groengebieden (P- en
Ngebieden) zou ideaal zijn.
Dit terrein is gedeeltelijk als GEN en gedeehehjk als GENO opgenomen in het ontwerp
RuinÉelijk Structuurplan Limburg (K.U.L, in opdracht van AMINAL, aftleling natuur).
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1. Nabij Leut
Huidige GP+estemming
Ge\4,€nste

\

GP+estemming

'

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

(ll.aaha)

Ngebied (12.44ha)

Motivatie
Dit voorstel sluit aan bij voorstel25 op kaartblad26t3.
Deze uitbreiding van het natuurgebied Vilain KIII sluit aan bij Levende Grensmaasprojectgebied, m€t name de oude grindwinning te Meeswijk is een belangrijke uitbreiding van
he aanwezige Ngebied.
Dit gebied is tevens als uitbreidingszone in ha habitatrictrtlijneebied 37-uiterwaarden langs de
Limburgse Maas en Vijverbroek (zuidelijk deel) opgenomen.
Op dit ogenblikis het een verlaten kleiwinningsput met wilgenopslag en waardevolle nafre en
drqge milieus. Daamaast is er een weiland dat grotendeels een part«karakter heeft met
mmumeutale eiken aanweÀg, een deel van de bomen is recentelijk gekapt en ha weiland is
biologisch waardevol (FIp* met spaanse zuitng, Kraailoolq pinksterbloem).
Deze zorrc is ín de uittekening van de Globale Structuurvisie Maasland ook opgenomen als
natuurveóindingszone.
Dit terrein is opgenomen in het GENO op het ontwerp RuinÉelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, aftleling natuur).

2. Kotem
Huidige GP-bestemming

Agrarisch gebied (

Gewenste GP-bestemming

Natuurontwikkelingsgóied met overdruk overstromingsgebied
(52.94ha)

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

(

Motivatie
Momenteel wor&, er in deze zone een intensief weilandbeheer gevoerd.

In

kader van Levende Grensmaasproject

is dit gebied opgenomen als locatie voor
eeulveÍbreding. Natuurontwikkeling is dus een nodige bestemming.
Dezn zf,rdre is terrens ééa van de drie Boertien-locaties waar verbreding nodig is om de Deltawet
te realiseren (vanuit Commissie Watermood Maas aangegwen).
Omvorming naar natuurontwikkelingsgebied is ccmform de Globale Structuurvisie Maasland
(visie opgesteld door grindherstructureringscomite) die goedgekeurd is dmr de gemeenten en de
Vlaamse Regering.
Dit terrein is opgenomen in het GENO op ha ontwerp Ruinrtelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, afdeling natuur).

3. Kotem
Huidige GP-bestemming
Gewenste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (a9.09 ha)
Natuurontwikkelingsgebied met overdruk overstromingsgebied
(28.07 ha)
Ecologisch waardevol agrarisch gebied (2I.02 ha)

Motivafie
Momenteel zijn er hier overwegend weilanden. Een klein stuk akker (fruiueelt) zorgt omwille

nan de liggi"g in het stroomvoerend deel van de Maas voor milieuproblemen.
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In het uiterwaardgebied is een herstel nan de

waardevolle

rreinen uitgetekend

binnen het l-evende Grensmaasproject, hiervoor is een gedeeltelijke oeververgravinq voorzien.
Binnen de Globale Strucarurvisie Maasland hgLdreza zme in een nahrurconplex en werd ze als

natuun erbindingszone aangqleven.
Op de Biologische Waar\ingskaart is ha gebied als waardevol en plaatselijk zeer waardevol
aanqeqeven.

Dit terrein is qgenomen in het GENO op het orh^rerp Ruimtelijk Struauurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).

4. Boomem
Huidige GP-bestemming

Ontginningsgebied met nabestemming agrarisch gebied

Gewenste GP-bestemming

Natuurontwikkelingsgebied

(72.63ha)
(7 2.63

ha)

Motivotie
Op dit ogenblik zijn hier grindplassen, ha gebied is reeds gedeettelijk heringericht.
Er is een spontane natuurontwikkeling aanwezig met reeds zeer interessante natuurwaarden
omwille van de schrale heropvullingsgrond en de glooiende oevers van plassen. Voorkomende
soort€n zijn: Ruige anjer, broedvogels zoals Blauwborsl Kleine karekid., ...
Dit gebied heeft een belangrijke ecologische verbindingsfirnctie in het valleisysteem die
duidelijktot uiting kornt in het belang voortrekvogels; stehlopers, eenderl futen, zangvogels.
De omvorming naar natuurontwikkelingsgebied is conform de Globale Structuurvisie Maasland
(visie van het grindherstructureringscomié, goedgekeurd door gemeenten en Maamse
Regering).

Dit terrein is opgenomen in het verwevingsgebied op het ontrverp Ruinrtelijk Structuurplan
Limburg (K.U.L, in opdracht van AMINAL, sfdsling natuur).

5. Herbricht
Huidige GP-bestemming

Ontgmmngsgebied met nabestemming agrarisch gebied

(51.21ha)

Gewenste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (40.0a ha)
Agrarisch gebied (14.89 ha)
Natuurontwikkelingsgebied met overdruk overstromingsgebied
(1 16.14 ha)

Motivatie
Momenteel is dit een ecologisch weinig waardevol landbouwgebied met enkele mippers van
biologische waarde langs de rivier.
Hier voorziet hA Levende Grensmaasproject een stroomgeulverbreding en aanleg van een
nevengeul, een herbestemming naar natuurontwikkelingsterrein is hiervoor vereist.
De Globale Structuurvisie Maasland vqrziethier eveneens natuurontwikkelingsgebied, de
zone is immers één van de drie Maamse Boertien-locaties (locaties uit aanpak Commissie
Watersnood Maas).
Dit terrein is opgenomen als GENO op ha ontwerp Ruinrtelijk Structuurplan Limburg (K.U.L,
in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).
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6. Herbricht
Huidige GP-bestemming
Ge$renste Gn-bestemminea

furarisch góied (57.30 ha)

Ecologisch waardevol agrarisch gebied (57.30 ha)

Motivatie

Voor dem zfie wor& in het gre,nsmaasrrroject 'Levende rivier' een gebied

met

beheersovereenkomsten voorzien.
Bij orrcrstromingen is deze zore zeer erosiegevoelig: akkerbouw is in dit gebiedniet gew€nst.

Dit terrein is opgenomen in het GENO op het onfircrp RuinÉelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdractÉ ran AMINAL, afdeling natuur).

7. Rekem
HuidigeGP-bestemming Ontginningsgebiedmetnabestemmingagrarischgebied
(31.07 ha)

Agrarisch gebied (9.7 6 ha)
Gev/enste

GP-bestemming N-gebied (a0.83 ha)

Motivatie
kr dit gebied zijn er spontane waardevolle natuurontwikkelineen.
Dezn z;lrre sluit aan op de beschermde dorpskem van oud Rekem. Behoud van de aanwezige
natuur- en landschapswaarden is wenselijk.
Dit terrein is opgenomen in ha GENO op ha ontwerp Ruimtelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, aftleling natuur).

8.

Rekem

Huidige GP-bestemming
Ge\flenste GP-bestemmin g

Woonuitbreidingsgebied Q0 .21 ha)
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (20.21 ha)

Motivatie
een belangrijke landschappelijke waarde. Het sluit aan op de beschermde
dorpskern van oud Rekem. Voor deze toeristisch trelgleister is ha behoud rran de open ruintre
en de landschappelijke waarde belangrijk.

Dit gebied heeft
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3412

Langs het Albertkanaal

Huidige Cp-Uestemming

\

Geurenste GP-bestemming

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Q2.O6ha)

' Ngebied (22.06ha)

Motivatie
Door dit weidegebied met boomgaarden te wijzigen naar Ngebied worden de aanwezige
mippers natuurgebied verbonden.
Dit terrein is opgenomen in het GENO op ha ontwerp Ruirntelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).

2. AlbeÉkanaal: oevers
Huidige GP-bestemming
Gerpenste GP-bestemming

Reserratiestrook over agrarisch gebied (24.13 ha
N-gebied Q4.l3ha)

Motivatie
De oevertalud van het Albertkanaal is voor de meeste zones als natuurgebied opgenomen. Het
voorgestelde stuk is een ontbrekende schakel in de ecologische verbindingsstrook langs het
Albertkanaal.
Dit terrein is opgenomen in het GENO op ha ontwerp Ruinrtelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, af<leling natuur).

3. Langs
Huidige

het Albertkanaal

GP-bestemming

Gewenste

Agrarisch gebied (35.04 ha)

GP-bestemming N-gebied (35.04 ha)

Motivatie
In dit gebied komen biologisch waardevolle taluds voor. Ook bestaande N-gebieden worden op
deze manier beter verbonden met elkaar.

Dit terrein is opgenomen in het GENO op het ontwerp Ruinrtelijk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).

4. Rand Kempisch plateau
Huidige

GP-bestemming

Gewenste

Agrarisch gebied (35.04 ha)

GP-bestemming N-gebied (35.0a ha)

Motivatie
Ha gaat om een zeer reliëfrijk gebied (rand Kempisch plateau) met hoge potenties en grote
biologisch waarde.
Dit terrein is opgenomen in het GENO op ha ontwerp Ruinrtehjk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in opdracht van AMINAL, afcleling natuur).
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5. Langs woongebid
HuidigeGP-bestemming Wooruitbreidingsgsbid(10.86ha)
Gerryemste GP-bestemming furarisch gebied (10.86 ha)

\

Motivatie
Er werden hier zeer veel woonuitbreidingsgebieden voorzien. We pleiten hier voor ha behoud
nan open ruirnte.
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1.

Tussen Maas en Zuid-Willemsvaart

Huidige GP-bestemming

\

Gewenste GP-bestemming

'

I^andschappelijk waardevol agrarisctr gebied (50.91 ha)
N-gebied met overdruk overstromingsgebied (50.91 ha)

Motivatie
Het natuurterrein 'Hochter Bampd' word sinds l99l beheerd door de Stichting Limburgs
Lands&ap (en de Stichtrng fuk). Het is een oude grindwinning bestaande uit een grote
centrale plas (zo'n 20 van de 45 ha) en een grillig gevormd terrein waar geeÍr herinrichting
heeft plaatsgevonden. Ten zuiden van de plas ligt nog een strook landbouwgebied (weiland).
De locatie vorrt éÉn van de 12 project-locaties voor het Levende Grensmaasplan. Het is
tevens een van de drie locaties (EseE en:lggaltg) waar voor het bereiken van de
hooq$,aterbescherming ook aan Vlaamse zijde een vergraving nodig is, volgens de Commissie
Watersnood Maas. Op deze locatie za,l met de plas een nevengeul voor de Maas gecreëerd
worden.

Deze mne zal in het kader van het Grensmaasproject 'Levende rivier' vergraven worden als
aantakking van de nevengeul, de verwerving van het terrein in dit kader is reeds opgestart.
Het is momenteel reeds een zeer waardevol gebied; het is zelfs uitgegroeid tot één van de
belangrijkse gebieden van natuurbehoudswaarde in de Grensmaasvallei. Op floristisch vlak
vertegenwoordigt het de volledige rijkdom van de Grensmaasvallei, naar fauna treffen we een
belangrijke variatie in alle soortgroepen, met de grootste Vlaamse kolonie van Blauwe reiger.
De wijziging naar natuurgebied is conform met de Globale Structuurvisie Maasland, opgesteld
door het Grindherstructureringscomité, goedgekeurd door de gemeenten en de Vlaamse
Regering.

Dit terrein is opgenome,n in het GENO op het ontwerp Ruirntehjk Structuurplan Limburg
(K.U.L, in cpdracht van AMINAL, aftleling natuur).
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