
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/11150]

7 FEBRUARI 2019. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering van 24 september 2015 tot aanwijzing van het
Natura 2000-gebied – BE1000002: “Bossen en open gebieden in het
zuiden van het Brussels Gewest - complex Verrewinkel – Kinsen-
daal”. — Uitbreiding

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna;

Overwegende de lijst van de gebieden door het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest voorgesteld als speciale beschermingszones (SBZ) op
23 december 2002;

Gelet op de beschikking 2004/813/EG van de Commissie van
7 december 2004 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG
van de Raad, van de lijst van gebieden van communautair belang voor
de Atlantische biogeografische regio;

Gelet op de richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbe-
houd, artikelen 21, 22, 44, 48, en 96;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
24 september 2015 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied –
BE1000002: “Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels
Gewest - complex Verrewinkel – Kinsendaal”;

Gezien de gendertest van de respectieve situatie van vrouwen en
mannen, zoals bepaald in het Besluit van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest houdende de uitvoering van de ordonnantie
van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de
beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgevoerd op
18 oktober 2018;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op
5 september 2018;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud,
gegeven op 28 september 2018;

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente Ukkel, gegeven op 10 oktober 2018;

Gelet op het advies nr. 65.054/1 van de Raad van State die op
18 januari 2019 de adviesvraag van de rol heeft afgevoerd;

Overwegende de 245 geformuleerde opmerkingen tijdens het open-
baar onderzoek dat werd uitgevoerd in de gemeente Ukkel van
27 augustus tot 10 oktober 2018 overeenkomstig de procedure die
wordt bedoeld in artikel 44, § 3 van de ordonnantie van
1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud;

Overwegende dat alle geformuleerde opmerkingen positief zijn;

Overwegende dat het gebied de kenmerken bezit die eigen zijn aan
een gebied van communautair belang in de zin van de artikelen 3, 18°
en 40, § 1, 2e lid, 2° en de selectiecriteria van bijlage V van de
ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud;

Overwegende dat het gebied belangrijk is voor de samenhang van
het Europees ecologisch netwerk Natura 2000 wegens zijn grote
diversiteit aan biotopen, de aanwezigheid van natuurlijke habitattypes
van communautair belang en populaties van soorten van com-
munautair belang;

Overwegende dat het gebied een habitat is voor bepaalde soorten
van bijlage II.1.2 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het
natuurbehoud, wat de vaststelling van specifieke instandhoudingsdoel-
stellingen rechtvaardigt;

Overwegende dat het rapport Heutz, G. (2017), Habitatevaluatie van
het Engelandplateau ten behoeve van potentiële uitbreiding van SBZII,
Haskoning – Hesselteer, 16 p. en 2 bijlagen, concludeert dat “opname
van het domein van het Pasteurinstituut in het SBZ II een zeer
belangrijke meerwaarde zou geven aan de duurzame realisatie van de
doelstellingen voor het SBZ II. Een eventueel andere invulling en
gebruik van het domein zouden daarentegen het gevaar kunnen
inhouden tot (sterke) aantasting van deze duurzaamheid.”;
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Overwegende dat het rapport Willems, W. (2017), Waarneming van
Ingekorven vleermuis in SBZ2 ”Engeland”, Rapport Natuurpunt
Studie, 7p., de aanwezigheid van de soort 1321 - Myotis emarginatus –
Ingekorven vleermuis aantoont, die nog niet gekend was op het
moment van het aanwijzingsbesluit;

Overwegende dat een nieuw rapport Brabant, C. & Nyssen, P. (2018),
Akoestische analyse van de vleermuizen van het Engelandplateau te
Brussel, resultaten van de automatische opnames in augustus-
september 2017, waar Leefmilieu Brussel kennis van heeft genomen
tijdens het openbaar onderzoek, de aanwezigheid van soort 1321 –
Myotis emarginatus – Ingekorven vleermuis bevestigt, alsook de
aanwezigheid van een bijkomende soort van bijlage II.2.1. van de
ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud;

Overwegende dat het bijgevolg van belang is om de speciale
beschermingszone BE1000002: “Bossen en open gebieden in het zuiden
van het Brussels Gewest - complex Verrewinkel – Kinsendaal” uit te
breiden overeenkomstig artikel 4 van de richtlijn 92/43/EEG en
artikel 44 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het
natuurbehoud;

Overwegende dat de wetenschappelijke criteria die hebben geleid tot
de uitbreiding van het gebied, de volgende zijn:

c de zeer hoge natuurwetenschappelijke waarde en unieke geomor-
fologische opbouw van het domein van het Pasteurinstituut;

c het feit dat hoewel de voorkomende vegetaties actueel (nog) niet
onder de Europese habitattypes gecategoriseerd kunnen worden,
de uitgangssituatie zo goed is dat ze er mits een aangepast beheer
wel snel naar kunnen evolueren. Door de grote oppervlakte
zouden de graslanden dan bovendien het hart van dit vegetatie-
type voor de SBZ kunnen vormen. Zowel de duurzame instand-
houding van het habitattype, als de natuurwetenschappelijke
waarden van het terrein zouden er nog gevoelig door versterkt
worden;

c de afwisseling van de graslanden met de aanwezige oude
houtkanten, waarbij bomen in alle levensstadia aanwezig zijn, is
bovendien bijzonder interessant als leefgebied voor een groot
aantal diersoorten, waaronder zeker ook de vleermuizen;

c Bovendien is de waarde van het domein als sluitsteen in de SBZ II
van groot belang, aangezien het een cruciale schakel vormt voor
zowel de noord-zuid verbinding als voor de oost-west verbinding;

c de ingekorven vleermuis Myotis emarginatus is zeer lichtgevoelig.
Verkavelen van de open ruimte en kleinere beboste delen in de
omgeving van SBZ2 Engelandplateau is een potentiële bedreiging
voor Ingekorven vleermuizen, daar deze lichtverstoring kunnen
veroorzaken, het foerageerbiotoop kunnen inkrimpen en verplaat-
singsroutes doorsnijden;

c de aanwezigheid van bijkomende oppervlakte met ontwikkelings-
potentieel voor 3 types natuurlijke habitats uit de bijlage I.1 van de
ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud
(hieronder “de ordonnantie”);

c de aanwezigheid van bijkomende oppervlakte met ontwikkelings-
potentieel voor 1 habitattype van gewestelijk belang uit de bijlage
I.2 van de ordonnantie;

c de aanwezigheid van 1 bijkomende soort uit de bijlage II.1.1 van de
ordonnantie;

c de aanwezigheid van 1 bijkomende soort uit de bijlage II.2.1 van de
ordonnantie;

Overwegende dat deze uitbreiding een significante versterking
vormt van het hart van een complex van gebieden van hoge biologische
waarde dat essentieel is voor de habitats en soorten waarvoor het
gebied is aangewezen, en dat alle deelgebieden mee het Brusselse
ecologische netwerk vormen, doordat ze stevig verankerd zijn in het
residentiële stedelijke weefsel via een aantal grote landschapsparken
(Wolvendael-Crabbegat, Groeselenberg, Brugmann, Dudenpark) en het
Zoniënwoud;
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Overwegende dat het Verrewinkelbos, de Kauwberg, het Papenkas-
teel en de omgeving ervan, Kinsendaal, de Kriekenputsite en de
Moensberg zijn opgenomen als beschermde landschappen en monu-
menten in de zin van de wetgeving inzake de bescherming van het
onroerende erfgoed;

Overwegende dat het Domein Latour de Freins, het Buysdellebos en
het Sauvagèrepark zijn ingeschreven op de bewaarlijst in de zin van de
wetgeving inzake de bescherming van het onroerende erfgoed;

Op voordracht van de minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 24 september 2015 tot aanwijzing van het Natura
2000-gebied - BE1000002: “Bosgebieden en open gebieden ten zuiden
van het Brussels Gewest - complex Verrewinkel – Kinsendaal” worden
de woorden “– II.11 Engeland (15,3 ha)” vervangen door “– II.11
Engeland (28,3 ha)”

Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de zin “Het aldus
aangewezen gebied bestrijkt een totale oppervlakte van 134 ha.”
vervangen door “Het aldus aangewezen gebied bestrijkt een totale
oppervlakte van 147 ha.″

Art. 3. In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt de regel “ - 1321 -
Myotis emarginatus – Ingekorven vleermuis” toegevoegd onder de
regel “1083 - Lucanus cervus - Vliegend hert”.

Art. 4. In artikel 9, 1° van hetzelfde besluit worden de regel “- 1321 -
Myotis emarginatus – Ingekorven vleermuis” en de regel “Plecotus
austriacus – Grijze grootoorvleermuis” toegevoegd.

Art. 5. Bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door
bijlage 1 van onderhavig besluit.

Art. 6. In de tabel met de kadastrale percelen uit bijlage 2.1 van
hetzelfde besluit worden de regels met deelgebieden met het num-
mer II.11 vervangen door de overeenkomstige linies uit de tabel die
zich in bijlage 2 van onderhavig besluit bevindt.

Art. 7. Bijlage 3.2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door
bijlage 3 van onderhavig besluit.

Art. 8. In de tabel met als titel “Instandhoudingsdoelstellingen voor
de habitats van communautair belang waarvoor het gebied werd
aangewezen (bijlage I.1. Van de ordonnantie)”, opgenomen in bijlage 4
van hetzelfde besluit, worden de regels van habitats 6430, 6510 en
9160 vervangen door de overeenkomstige regels die overeenstemmen
met dezelfde habitats die zich in de tabel van bijlage 4 bij onderhavig
besluit bevinden.

Art. 9. In de tabel met als titel “Instandhoudingsdoelstellingen voor
de habitats van gewestelijk belang (bijlage I.2. Van de ordonnantie)”,
opgenomen in bijlage 4 van hetzelfde besluit, wordt de regel met als
titel “Kamgrasland” vervangen door de regel die overeenstemt met
dezelfde habitat die zich in de tabel van bijlage 5 bij onderhavig besluit
bevindt.

Art. 10. In de tabel met als titel “Instandhoudingsdoelstellingen
voor de soorten van communautair belang waarvoor het gebied werd
aangewezen (Bijlage II.1.1 van de ordonnantie)”, opgenomen in
bijlage 4 van hetzelfde besluit, worden de regels met als titel
“Vleermuizen in het algemeen” en “Ingekorven vleermuis”, die zich in
de tabel in bijlage 6 bij onderhavig besluit bevinden, toegevoegd.

Art. 11. In de tabel met als titel “Instandhoudingsdoelstellingen
voor soorten die strikt worden beschermd op het gehele grondgebied
van het Gewest”, opgenomen in bijlage 4 van hetzelfde besluit, worden
na de woorden “Bruine grootoorvleermuis” de woorden “Grijze
grootoorvleermuis” en na de woorden “Plecotus auritus”, de woorden
“Plecotus austriacus” toegevoegd.

Brussel, 7 februari 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De minister-president van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

R. VERVOORT

De Minister van Huisvesting,
Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,

C. FREMAULT
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