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Inhoud briefing

• Welkom

• Programma

• Kadering protocol- en niet-protocolgebied

• Beheer protocolgebied

• Groenonderhoud niet-protocolgebied

• Overzicht site BRASSCHAAT



Programma

• 0900 Hr: aankomst in blok A55 (Artilleriehuis), informatie met een 
powerpointvertoning over het kamp, over het natuurbeheersplan,  IHD, 
(instandhoudingsdoelstellingen), SBZ (speciale beschermingszones). Sprekers van 
dienst voor Defensie: Herman Van Broeck en voor ANB: Guy Heutz.

• Koffie/water voorzien tijdens briefings

• 0945 Hr: vertrek naar laadkaai (met voertuigen) voor een natuurbezoek aan het 
Klein Schietveld (o.l.v. natuurbeheerder van ANB, Dirk Leyssens)

• 1200 Hr: einde bezoek Klein Schietveld

• 1200 -1245 Hr: picknick te velde (boterhammen en drank te voorzien, of 
mogelijkheid om vers broodje te bestellen in de kazerne)

• 1245 Hr: vertrek naar Groot Schietveld

• 1300 Hr: aankomst in Groot Schietveld, natuurbezoek o.l.v. regiobeheerder ANB 
(Guy Heutz)

• 1500 – 1530 Hr: einde activiteiten



Protocol of niet?

• Protocolgebied = percelen met grote 
natuurwaarde, beheer in handen van ANB, 
onderhoud door ANB en burgerfirma’s

• Niet-protocolgebied = tot nu toe onderhoud 
door personeel Defensie en burgerfirma’s, in 
de toekomst alleen door burgerfirma’s wegens 
schrapping van functies op de organisatietabel

Uitvoering d.m.v. standaardcontracten 



Protocolgebied - wetgeving

• RICHTLIJN 92/43/EEG VAN DE RAAD van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna= HABITATRICHTLIJN

• Instandhouding: een geheel van maatregelen 
die nodig zijn voor het behoud of herstel van 
natuurlijke habitats en populaties van wilde 
dier- en plantensoorten in een gunstige staat



Protocolgebied - Wetgeving

• RICHTLIJN 2009/147/EG VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD van 30 november
2009 inzake het behoud van de vogelstand 

• Het is voor het behoud van alle vogelsoorten noodzakelijk leefgebieden te beschermen, in
stand te houden of te herstellen die voldoende gediversifieerd zijn en qua oppervlakte 
toereikend. Voor bepaalde vogelsoorten dienen speciale beschermingsmaatregelen ten 
aanzien van het leefgebied te worden getroffen om hun voortbestaan en voortplanting in 
het verspreidingsgebied veilig te stellen. Bij deze maatregelen zouden ook de trekvogels 
inbegrepen moeten worden; deze maatregelen dienen gecoördineerd te worden met het 
oog op de vorming van een coherent geheel. 



Protocolgebied - Wetgeving

• Een rechtstreeks gevolg van de wetgeving is Natura 2000, 
een pan-Europees ecologisch netwerk van beschermde 
gebieden ter bescherming van soorten en habitats in hun 
natuurlijke milieu in de hele Unie. Het netwerk is thans 
vrijwel voltooid en beslaat een oppervlakte die ongeveer 
even groot is als Duitsland, Polen en Tsjechië samen. Natura 
2000-gebieden zijn geen gewone natuurreservaten, maar 
gaan uit van het veel bredere concept van instandhouding
en duurzaam gebruik; het zijn gebieden waar de mens 
samenwerkt met de natuur. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm


Bescherming in Vlaanderen

Vogelrichtlijn Habitatrichtlijn

71 bijlage 1-soorten en 23 soorten die in 
belangrijke aantallen doortrekken of 
overwinteren  voor deze soorten moeten 
Speciale Beschermingszones afgebakend 
worden

49 habitattypen en 33 bijlage 2-soorten
 voor deze habitats en soorten moeten 
Speciale Beschermingszones afgebakend 
worden

24 SBZ in Vlaanderen: 98.243 ha 38 SBZ in Vlaanderen: 101.891 ha

3 SBZ in de Noordzee: 30.576 ha 2 SBZ in de Noordzee: 20.017 ha

Totale oppervlakte Natura2000-netwerk Vlaanderen en Noordzee:  205.590 ha
(enkel Vlaanderen: 163.499 ha of 12% van Vlaanderen)

Alle in het wild levende vogelsoorten zijn 
beschermd (behalve enkel bejaagbare soorten)

>41 bijlage 4-soorten moeten integraal 
worden beschermd Incl hun leefgebieden

NIET SIMPEL, hé?



Specifieke habitats en soorten

HABITATS

• 2310 psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten

• 2330 open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen

• 3110 mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische
vegetatie:  Lobelia,Littorella en Isoetes

• 3130 oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of 
Isoetes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)

• 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

• 4030 droge heide (alle subtypen)

• 7150 slenken in veengronden (Rhynchosporion)

• 91E0 overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae)

SOORTEN

• 1166 Kamsalamander

• 1318 Meervleermuis



Vogels met pluimen

• Bergeend                                                   Slobeend 

• Blauwborst Smient

• Blauwe Kiekendief                                   Tafeleend

• Blauwe Reiger                                           Velduil

• Boomleeuwerik Wilde eend

• Bruine Kiekendief                                     Wintertaling

• Dodaars                                                       Roerdomp

• Grutto

• Knobbelzwaan 

• Korhoen

• Krakeend 

• Kuifeend 

• Meerkoet 

• Nachtzwaluw 

• Pijlstaart 

• Porseleinhoen

• Regenwulp



Protocolgebied - Wetgeving

• LIFE, het milieufonds van de Europese Unie, 
heeft meer dan 1,2 miljard euro bijgedragen 
voor het beheer en het herstel van meer dan 
2000 Natura 2000-gebieden in de hele EU. De 
afgelopen twintig jaar hebben de twee delen 
van het Fonds - LIFE-Natuur en LIFE-
Milieubeleid en bestuur –3 685 projecten, 
voor een totaalbedrag van €2,8 miljard euro 
uit de EU-begroting, medegefinancierd

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm


LIFE

• Life

• LIFE is de afkorting van het Franse 
"L 'Instrument Financier pour l' 
Environnement" 

= Financieel instrument voor het milieu



Het Leefmilieu en Defensie

Natuurbeheer
≠ 

core-business Defensie 

Agentschappen Natuur & Bos
hebben interesse in 

natuurbeheer op Mil domeinen

1999 : overeenkomst met Vlaams en Waals Gewest
beheer natuur en bos op bepaalde domeinen en 
terreingedeeltes

2003 : LIFE-project DANAH

2005 : LIFE-project Natura2Mil



DANAH

• DANAH= Defensie + Agentschap voor Natuur 
en Bos = NAtuurHerstel

• LIFE project DANAH is een natuurproject op 
militaire domeinen in Vlaanderen waarvoor het 
Ministerie van Landsverdediging en het Agentschap 
voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid hun 
krachten bundelen. Defensie en Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB), een federale en een 
gewestelijke overheid, die samen strijden voor één 
doel: natuurherstel op militaire domeinen



DANAH
Geen economisch /industrieel gebruik

Specifiek (militair) gebruik

Relatieve rust

Schrale grond

Beperkte toegankelijkheid

…

Specifieke fauna & flora

+

Unieke natuurwaarde



DANAH-project



Situering SBZ



Situering schietvelden 

Kalmthout

Kapellen

Brasschaat

Wuustwezel

Brecht

http://units.mil.intra/sites/BnAie/
http://units.mil.intra/sites/BnAie/


Swyngedauw Gino
Majoor

Bivakzones (zonder accommodatie)

Fort BRASSCHAAT

(Voormalig) Militair Vliegveld

Natuurgebied

Dry oefeningen niveau peloton voor Mor en How

Scholingsomlopen wiel en rupsvoertuigen

(Voormalig) Munitiedepot

Infrastructuur Klein Schietveld 

http://units.mil.intra/sites/BnAie/
http://units.mil.intra/sites/BnAie/


Schietstanden: Overdekt / Open
machinepistool, geweer, pistool

Granaatwerpen, LAW

Explosieven (Genie, DOVO)

Waarnemingsposten

Sniper

Artilleriestellingen

Mi .50  short range

Infrastructuur Groot Schietveld

Scholingsomlopen
Testen voertuigen alle terrein

http://units.mil.intra/sites/BnAie/
http://units.mil.intra/sites/BnAie/


Werd te klein

1859: Klein schietveld bereikt zijn N-limiet 
–450 Ha - lengte 4500m 
–Nadien uitbreiding in breedte: 800 Ha (1956) 
•1889 - 1894: aankoop Groot Schietveld 
–1500 Ha - 9 km lengte 



DANAH - IHD

Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) zijn 

natuurdoelstellingen voor het beschermen en 
handhaven van fauna en flora. Europese regelgeving 
bepaalt dat de lidstaten van de Europese Unie tegen 
eind 2010 IHD’s moeten vastleggen voor alle Speciale 
Beschermingszones (SBZ’s). Deze SBZ’s, ook wel het 
Natura 2000-netwerk genoemd, vormen een 
ecologisch web van Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden. Ze zijn de hoekstenen van 
het Europese en regionale natuurbeleid.



DANAH -SBZ

De speciale beschermingszone (SBZ) ‘De Maatjes, 

Wuustwezelheide en Groot Schietveld’ is een gebied van 4109 
ha, bestaande uit drie deelgebieden en gelegen in het noorden 
van de provincie Antwerpen. Het ligt op het grondgebied van 
de gemeenten Wuustwezel, Kalmthout, Brecht, Brasschaat en 
Kapellen deels tegen de grens met Nederland en behoort tot de 
landbouwstreek ‘Kempen’. Het gehele gebied is 
Vogelrichtlijngebied, maar de zuidelijke deelgebieden behoren 
ook tot het Habitatrichtlijngebied ‘Groot en Klein Schietveld’ 
(rapport 18, BE2100016).



DANAH - VEN

• VEN = Vlaams Ecologische Netwerk

• Het Vlaams Ecologisch Netwerk of het VEN is op Vlaams 
niveau wat de SBZ’s op Europees niveau zijn. Het is een 
selectie van gebieden met een zeer hoge natuurkwaliteit. 
Deze gebieden hebben een duidelijke samenhang en een 
voldoende aaneengesloten oppervlakte, zodat ze samen een 
netwerk van waardevolle natuurgebieden in Vlaanderen 
vormen. Binnen deze gebieden wordt een specifiek beleid 
gevoerd inzake natuurbehoud.



IHD in SBZ



Uitvoering 

• Natuurbeheersplan(nen)

• Termijn 27 jaar

• Uitgeschreven maatregelen (plaggen, 
maaien, kappen, herstel hydro…)



Uitvoering - beheer

• Deelcommissie Natuur en Bos

• Zesmaandelijks

• Vertegenwoordigers Defensie en ANB



Centen

• Niet Fons, maar fonds 16.3

= Inkomsten houtkap voor realisatie

doelstellingen

• Centen van Defensie

• Centen van ANB



Actuele situatie

 Wel principes, maar weinig  homogeen beheer 

 Verdeling tussen eigen middelen en contracten

 Beperkt budget op contracten :

• Recurrent onderhoud : grasmaaien (12x/j of 2x/j), hagen snoeien, 
herbicide,…

• Grof onderhoud : vellen, bomen snoeien, aanplantingen,…

Problemen

 Vermindering beschikbaar Pers :

• Tijdelijke functies voorzien op OT (T13→T15)

• TSS Concept : niet voorzien voor Pers polyvalent Infra

• Vermindering van beschikbaar overtollig Pers (VOP)

→Groeiende aanvraag voor prestaties op contracten

 Milieuwetgeving : vermindering/verbod gebruik herbicides

Onderhoud/beheer niet-protocol gebied



 Type zones omschrijven/bepalen naargelang hun gebruik

→ Onderhoudprestaties standaardiseren

 Prestaties geleidelijk outsourcen en kosten op lange termijn 
beheersen (tegen 2015)

 Biodiversiteit bevorderen, via overdacht beheer

Onderhoud niet-protocolgebied



1. Prestige zones : esthetisch en keurig uiterlijk vertoon 
Vb : Ingangen Kwartier, Stafblok, paradeground,…

2. Administratieve zones : uiterlijk vertoon van secundair belang 
Vb :logementsblokken, HORECA, Maint,…

3. Vliegpistes zones : veiligheid van de vluchten 
Vb : pistes, taxiways, heliport,…

4. Sportzones : veilig sport beoefenen
Vb: Voetbalterreinen, hindernispistes, piste vita,…

5. Veiligheidszones : MunDep, schietstanden, brandgangen

6. Landbouwtype zones: randzones met gras 
Vb : niet bebouwde zones, landbouwconcessies,…

7. Natuur zones : natuurbehoud of bosbouwproductie  
Vb : beboste zones

Onderhoud niet-protocolgebied
O

n
d

e
rh

o
u

d
sp

e
il

Intensief

Punctueel



Bloemweide

Aanplantingen

Boomschors

BodembedekkersAlternatief onkruidbestrijding

Principe; met minder 
onderhoudspersoneel gewoontes 

veranderen
Maaifrequ. verminderen



Type Prestatie
Prestige 

zones
Sport-

terreinen
Admin. 
zones

Veiligheids-
zones/MunDep

Landingszones
Extensive 

zones
Natuur 
zones

Gazon Maaien Hoogte 
snijden : 
min 4 cm 
Verzameling 
maaisel en 
afvoer
≥12x/jaar

Hoogte 
snijden : 
min 4 cm 
Verzameling 
maaisel en 
afvoer
 12x/jaar

Hoogte 
snijden : min 
4 cm 
Verzameling
maaisel en 
afvoer
 12x/jaar

Respecteren 
van de 
richtlijnen 
MRMgt-
R/Mun.
Een 
regelmatige 
maaibeurt met 
afvoer maaisel 
kan ook 
worden 
toegepast. 

In de omgeving van 
landigszones moet het
beheer gebeuren conform
de voorschriften van de 
zoens I en II zoals
gedefinieerd in de 
Ref 1.c(11), zijnde een 
maaibeurt met afvoer en 
het gras houdende op een 
hoogte van minder dan 10 
cm op 2 m van de balises, 
op 20 cm tot 30 m van de 
rand van de landignspistes
of op 15 m van de 
landingsbanen.

Nee Nee

Verticuteren Nee 1x/jaar Nee Nee Nee Nee Nee

Enkel via 

aparte 

offerte

Mesten  1x/jaar  1x/jaar Nee Nee Nee Nee Nee

Verbeteraar 
zuurte 
graad (kalk)

 1x/jaar  1x/jaar Nee Nee Nee Nee Nee

Rollen  1x/jaar  1x/jaar Nee Nee Nee Nee Nee

Hooiland Maaien Nee Nee  4x/jaar  4x/jaar  4x/jaar  2x/jaar  2x/jaar

Ploegen-
frezen

Nee Nee Nee Volgens de 
bodemsoort : 
overweging 
omploegen 
voor 
brandgangen

Nee Nee Nee

Begrazing Nee Nee Mogelijk (voir 
directives 
MRMgt-
R/Mun)

Mogelijk Mogelijk 
mits beheer 
door Mil 
Pers, 
concessie of 
punctuele 

Via 
dossiers 
fondsen
16-3



Type Prestatie
Prestige 

zones
Sport-

terreinen
Admin. zones

Veiligheids-
zones/MunD

ep
Landingszones

Extensive 
zones

Natuur 
zones

Hagen Snoeien 2x/jaar  2x/jaar  2x/jaar Omwille van 
veiligheids-
redenen

Omwille van 
veiligheids-
redenen

Omwille van 
veiligheids-
redenen

Omwille van 
veiligheids-
redenen

Struiken 
en bomen

Snoeien 
onderste 
takken

1x/jaar  1x/jaar  1x/jaar Omwille van 
veiligheids-
redenen

Omwille van 
veiligheids-
redenen

Omwille van 
veiligheids-
redenen

Omwille van 
veiligheids-
redenen

Vormsnoei  1x/jaar  1x/jaar  1x/jaar Omwille van 
veiligheids-
redenen

Omwille van 
veiligheids-
redenen

Omwille van 
veiligheids-
redenen

Omwille van 
veiligheids-
redenen

Bloem-
perken

Boomschors 1x/jaar Nee 1x/jaar Nee Nee Nee Nee

Manueel wieden 2x/jaar Nee  2x/jaar Nee Nee Nee Nee

Wegennet
als  
parkings, 
wegen, 
trottoirs, 
paden, 
grachten, 
sporen

Chemische
onkruidbestr. *
Ondoordringb.
-Beton,tarmac
Semi-
doordringbaar
- Klinkers, 
kasseien
Doordringbaar
- Grind
- Dolomiet
- Zand

 2x/jaar
Overweging
alternatiev
en

 2x/jaar
Overweging
alternatieven

 2x/jaar
Overweging
alternatieven

 2x/jaar
Overweging
alternatieven

 2x/jaar
Overweging
alternatieven

 2x/jaar
Overweging
alternatieven

Nee


