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Betreft: zesde uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-087 “Bronnen van het Heuvelland” te Heuvelland 
en Poperinge 

 
 

Mevrouw de administrateur-generaal, 
 
Op 11 februari 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende zesde uitbreiding van het erkend 
natuurreservaat E-087 “Bronnen van het Heuvelland” te Heuvelland en Poperinge. 
 
De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn 
met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van 
de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2). 

 
De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen. 

 
Landelijk Vlaanderen 
Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van 
reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen 
uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.		 
		 
Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid 
bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande 
erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR.  Artikel 106 is in 
werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan 
zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.			
 
Boerenbond 
Bij de toegankelijkheidsregeling bronnen van het Heuvelland is melding van ter erkenning aangevraagde 
percelen en deze liggen grotendeels in agrarisch gebied. Wat ontwikkelingsscenario betreft (zie bijlage 
4.1.1.2) in hoeverre wordt hier nagegaan dat de doelstellingen in kader van IHD worden gerealiseerd?   
Inzake het doden van dieren:  

o In het kader van de volksgezondheid vraagt Natuurpunt uitzondering voor muskusratten en 
ratten. Kan deze uitzondering verruimd worden zodat ze, in het kader van de 
volksgezondheid, ruimer kan ingezet worden? (cf. varkenspest?) 

Ook ontbreekt de aanduiding van de te erkennen aangevraagde percelen op kaart bijlagen 3.1 
vegetatieschets. 
 



     

Natuurpunt 
Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de 
wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997).	Het dossier dient dan ook volgens die	wetgeving	afgehandeld te 
worden. 
 
Hubertus Vereniging Vlaanderen 
Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft dit dossier niet ten gronde kunnen doornemen en kan dan ook geen 
uitspraken doen over de inhoud, noch opmerkingen of toevoegingen doen aan het dossier. 

 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
 

Pieter Verbeek 
Voorzitter 

 
 


