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[C − 2001/36059]

Erkende natuurreservaten

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2001 worden het erkend natuurreservaat nr. E-024 ″De Korhaan″, met een
oppervlakte van 11 ha 44 a 66 ca gelegen te Arendonk (Antwerpen), en het erkend natuurreservaat nr. E-081 ″De
Liereman″, met een oppervlakte van 167 ha 10 ca 90 a gelegen te Oud-Turnhout (Antwerpen), samengevoegd.

Het ministerieel besluit verleent aan het, na samenvoeging, ontstane erkend natuurreservaat nr. E-024 ″Landschap
De Liereman″, met een oppervlakte van 178 ha 55 a 56 ca gelegen te Arendonk en Oud-Turnhout (Antwerpen), het
statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig de artikels 32 tot 36 van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu tot 23 december 2021.

De bij ministerieel besluit, van 29 juni 1999, vastgestelde uitbreidingszones worden eveneens samengevoegd als
volgt :

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-024 ″Landschap de Liereman″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld
waarbinnen het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, van toepassing is : in de gemeente Arendonk, kadastrale afdeling 2, sectie D, 1ste, 2de, 4de
en 5de blad en in de gemeente Oud-Turnhout, kadastrale afdeling 1, sectie D, 2de tot 4de blad en sectie E, 2de
tot 6de blad en kadastrale afdeling 2, sectie F, 3de, 5de en 14de blad.

Tevens wordt bij ministerieel besluit van 6 juni 2001 aan de uitbreiding van het erkend natuurreservaat nr. E-024
″Landschap De Liereman″, met een oppervlakte van 66 ha 82 a 17 ca gelegen te Arendonk en Oud-Turnhout
(Antwerpen), het statuut van erkend natuurreservaat verleend zodat de totale erkende oppervlakte 245 ha 37 a 73 ca
bedraagt.

Een ministerieel besluit van 13 juni 2001 verlengt, overeenkomstig artikel 12 van het besluit van de Vlaamse
regering van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en
van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies, de erkenning van het privaat
natuurreservaat nr. E-037 ″Kijkverdriet″, met een oppervlakte van 9 ha 47 a 89 ca gelegen te Damme (West-Vlaanderen).
Deze erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar te rekenen vanaf 20 mei 1998.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-037 ″Kijkverdriet″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld waarbinnen
het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, van toepassing is : in de gemeente Ravels, kadastrale afdeling 1, sectie D, 1ste blad en sectie E, 1ste en 2de blad.

Tevens wordt het erkend natuurreservaat nr. E-037 ″Kijkverdriet″, uitgebreid met een oppervlakte van
1 ha 90 a 8 ca zodat de totale erkende oppervlakte 11 ha 37 a 97 ca bedraagt.

Een ministerieel besluit van 5 juni 2001 verleent aan de uitbreiding van het erkend natuurreservaat nr. E-085
″Meetjeslandse Krekengebied″, met een oppervlakte van 1 ha 10 a 90 ca gelegen te Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen), het
statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999
houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende
natuurverenigingen en houdende toekenning van. De erkenning loopt tot 20 maart 2023, einddatum van een eerdere
erkenning, zodat de totale erkende oppervlakte 15 ha 98 a 5 ca bedraagt.

Bij de erkende natuurreservaten nr. E-085 ″Meetjeslandse Krekengebied″ en E-011 ″Grote Geul″ wordt volgende
uitbreidingszone vastgesteld waarbinnen het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van toepassing is : in de gemeente Sint-Laureins, kadastrale
afdeling 1, sectie A en B, kadastrale afdeling 2, sectie A, B en C, kadastrale afdeling 3, sectie A, B en C, kadastrale
afdeling 4, sectie A en B en kadastrale afdeling 5, sectie A, B en C en in de gemeente Assenede, kadastrale afdeling 1,
kadastrale afdeling 3, sectie A, 2de en 4de blad en kadastrale afdeling 4.

Een ministerieel besluit van 5 juni 2001 verleent aan de uitbreiding van het erkend natuurreservaat nr. E-093
″Kalkense Meersen″, met een oppervlakte van 7 ha 78 a 26 ca gelegen te Berlare, Laarne, Wichelen en Wetteren
(Oost-Vlaanderen), het statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse
regering van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en
van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies. De erkenning loopt tot 20 maart 2024,
einddatum van een eerdere erkenning, zodat de totale erkende oppervlakte 77 ha 84 a 88 ca bedraagt.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-093 ″Kalkense Meersen″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld
waarbinnen het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, van toepassing is : in de gemeente Berlare, kadastrale afdeling 2, sectie A en kadastrale afdeling 3,
sectie C, in de gemeente Laarne, kadastrale afdeling 2, sectie C en D, in de gemeente Wetteren, kadastrale afdeling 1,
sectie C en kadastrale afdeling 2, sectie D en in de gemeente Wichelen, kadastrale afdeling 3, sectie A.

Een ministerieel besluit van 6 juni 2001 verleent aan de uitbreiding van het erkend natuurreservaat nr. E-099
″’t Zuur Bemke″, met een oppervlakte van 72 a gelegen te Mechelen (Antwerpen), het statuut van erkend
natuurreservaat overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de
vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen
en houdende toekenning van subsidies. De erkenning loopt tot 30 juli 2023, einddatum van een eerdere erkenning,
zodat de totale erkende oppervlakte 3 ha 44 a 5 ca bedraagt.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-099 ″’t Zuur Bemke″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld waarbinnen
het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, van toepassing is : in de stad Mechelen, kadastrale afdeling 4, sectie F.
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Een ministerieel besluit van 5 juni 2001 verleent aan de uitbreiding van het erkend natuurreservaat nr. E-111

″Latemse Meersen″, met een oppervlakte van 2 ha 54 a 12 ca gelegen te Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen), het
statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999
houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende
natuurverenigingen en houdende toekenning van. De erkenning loopt tot 23 april 2024, einddatum van een eerdere
erkenning, zodat de totale erkende oppervlakte 16 ha 14 a 72 ca bedraagt.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-111 ″Latemse Meersen″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld
waarbinnen het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, van toepassing is : in de gemeente Sint-Martens-Latem, kadastrale afdeling 1, sectie A.

Een ministerieel besluit van 5 juni 2001 verleent aan de uitbreiding van het erkend natuurreservaat nr. E-140
″Winkelsbroek″, met een oppervlakte van 98 a 70 ca gelegen te Turnhout (Antwerpen), het statuut van erkend
natuurreservaat overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de
vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen
en houdende toekenning van subsidies. De erkenning loopt tot 30 oktober 2025, einddatum van een eerdere erkenning,
zodat de totale erkende oppervlakte 15 ha 68 a 15 ca bedraagt.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-140 ″Winkelsbroek″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld waarbinnen
het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, van toepassing is : in de gemeente Kasterlee, kadastrale afdeling 2, sectie A en B en kadastrale afdeling 3, sectie B
en in de gemeente Turnhout, kadastrale afdeling 2, sectie L.

Een ministerieel besluit van 5 juni 2001 verleent aan het privaat natuurreservaat nr. E-167 ″Vallei van de Itterbeek″,
met een oppervlakte van 44 ha 45 a 13 ca gelegen te Kinrooi en Maaseik (Limburg), het statuut van erkend
natuurreservaat overeenkomstig artikel 27, § 3, van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de
vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen
en houdende toekenning van subsidies en artikel 73 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud
en het natuurlijk milieu. De erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar vanaf de datum van het besluit.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-167 ″Vallei van de Itterbeek″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld
waarbinnen het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, van toepassing is : in de stad Bree, kadastrale afdeling 4, sectie B, 1ste tot 3de blad en kadastrale
afdeling 5, sectie C, 1ste blad, in de gemeente Kinrooi, kadastrale afdeling 1, sectie B, 1ste blad en sectie C, 2de en
3de blad en in de stad Maaseik, kadastrale afdeling 2, sectie A, 1ste tot 3de blad en sectie E, 1ste blad.

Een ministerieel besluit van 6 juni 2001 verleent aan het privaat natuurreservaat nr. E-197 ″Rosdel″, met een
oppervlakte van 16 ha 4 a 61 ca gelegen te Hoegaarden (Vlaams-Brabant), het statuut van erkend natuurreservaat
overeenkomstig artikel 27, § 3, van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van
de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende
toekenning van subsidies en artikel 73 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu. De erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar vanaf de datum van het besluit.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-197 ″Rosdel″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld waarbinnen het
recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, van toepassing is : in de gemeente Hoegaarden, kadastrale afdeling 1, sectie E, 1ste blad en sectie F, 1ste blad
en kadastrale afdeling 2, sectie B, 2de blad.

Een ministerieel besluit van 5 juni 2001 verleent aan het privaat natuurreservaat nr. E-199 ″Mene- en Jordaanvallei″,
met een oppervlakte van 45 ha 10 a 75 ca gelegen te Hoegaarden (Vlaams-Brabant), het statuut van erkend
natuurreservaat overeenkomstig artikel 27, § 3, van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de
vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen
en houdende toekenning van subsidies en artikel 73 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud
en het natuurlijk milieu. De erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar vanaf de datum van het besluit.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-199 ″Mene- en Jordaanvallei″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld
waarbinnen het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, van toepassing is : in de gemeente Boutersem, kadastrale afdeling 5, sectie A, 2de en 3de blad en
sectie B, 1ste blad en in de gemeente Hoegaarden, kadastrale afdeling 1, sectie A, 1ste blad, sectie N, 1ste blad en
sectie Q, 1ste blad en kadastrale afdeling 2, sectie A, 1ste tot 3de blad.
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Een ministerieel besluit van 6 juni 2001 verleent aan het privaat natuurreservaat nr. E-200 ″Zevenbergen″, met een

oppervlakte van 31 ha 45 a 35 ca gelegen te Ranst (Antwerpen), het statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig
artikel 27, § 3, van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de voorwaarden
voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van
subsidies en artikel 73 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. De
erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar vanaf de datum van het besluit.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-200 ″Zevenbergen″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld waarbinnen
het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, van toepassing is : in de gemeente Ranst, kadastrale afdeling 1, sectie A en B.

Een ministerieel besluit van 6 juni 2001 verleent aan het privaat natuurreservaat ″Vallei van de Bosbeek″, met een
oppervlakte van 35 ha 50 a 42 ca gelegen te As, Opglabbeek en Maaseik (Limburg), het statuut van erkend
natuurreservaat overeenkomstig artikel 27, § 3, van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de
vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen
en houdende toekenning van subsidies en artikel 73 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud
en het natuurlijk milieu. De erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar vanaf de datum van het besluit.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-210 ″Vallei van de Bosbeek″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld
waarbinnen het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, van toepassing is : in de gemeente As, kadastrale afdeling 1, sectie A en C en kadastrale afdeling 2,
sectie A en B, in de stad Maaseik, kadastrale afdeling 3, sectie A, B, C en D en de gemeente Opglabbeek, kadastrale
afdeling 1, sectie A en kadastrale afdeling 2, sectie B.

Een ministerieel besluit van 5 juni 2001 verleent aan het privaat natuurreservaat nr. E-218 ″De Maat″, met een
oppervlakte van 145 ha 25 a 99 ca gelegen te Mol (Antwerpen), het statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig
artikel 27, § 3, van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de voorwaarden
voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van
subsidies en artikel 73 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. De
erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar vanaf de datum van het besluit.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-218 ″De Maat″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld waarbinnen het
recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, van toepassing is : in de gemeente Mol, kadastrale afdeling 2, sectie A, 12de blad en sectie B, 8ste tot en met
11de blad.

Een ministerieel besluit van 6 juni 2001 verleent aan het privaat natuurreservaat nr. E-224 ″Steenputbeek″, met een
oppervlakte van 11 ha 22 a 11 ca gelegen te Beersel (Vlaams-Brabant), het statuut van erkend natuurreservaat
overeenkomstig artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de
voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende
toekenning van subsidies. De erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar vanaf de datum van het
besluit.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-224 ″Steenputbeek″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld waarbinnen
het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, van toepassing is : in de gemeente Beersel, kadastrale afdeling 3, sectie E, 2de blad en in de stad Halle,
kadastrale afdeling 4, sectie B, 5de blad.

Een ministerieel besluit van 5 juni 2001 verleent aan het privaat natuurreservaat ″Kesterbeekmoeras″, met een
oppervlakte van 2 ha 70 a 94 ca gelegen te Beersel (Vlaams-Brabant), het statuut van erkend natuurreservaat
overeenkomstig artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de
voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende
toekenning van subsidies. De erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar vanaf de datum van het
besluit.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-225 ″Kesterbeekmoeras″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld
waarbinnen het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, van toepassing is : in de gemeente Beersel, kadastrale afdeling 2, sectie D, kadastrale afdeling 3,
sectie B en kadastrale afdeling 5, sectie B.

Een ministerieel besluit van 5 juni 2001 verleent aan het privaat natuurreservaat nr. E-233 ″Goorbossen″, met een
oppervlakte van 10 ha 90 a gelegen te Retie (Antwerpen), het statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig
artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de voorwaarden voor
de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van
subsidies. De erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar vanaf de datum van het besluit.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-233 ″Goorbossen″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld waarbinnen
het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, van toepassing is : in de gemeente Retie, kadastrale afdeling 1, sectie C, 1ste blad en sectie D, 1ste en 3de blad.
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Een ministerieel besluit van 5 juni 2001 verleent aan het privaat natuurreservaat nr. E-235 ″Uilenbroek″, met een

oppervlakte van 8 ha 19 a 39 ca gelegen te Lierde en Zottegem (Oost-Vlaanderen), het statuut van erkend
natuurreservaat overeenkomstig artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de
vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen
en houdende toekenning van. De erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar vanaf de datum van het
besluit.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-235 ″Uilenbroek″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld waarbinnen
het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, van toepassing is : in de gemeente Lierde, kadastrale afdeling 1, sectie A en in de stad Zottegem, kadastrale
afdeling 6, sectie C.

Een ministerieel besluit van 13 juni 2001 verleent aan het privaat natuurreservaat ″De Roost-Craeywinckel″, met
een oppervlakte van 56 ha 12 a 94 ca gelegen te Laakdal en Meerhout (Antwerpen), het statuut van erkend
natuurreservaat overeenkomstig artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende de
vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen
en houdende toekenning van subsidies. De erkenning geldt voor een periode van zevenentwintig jaar vanaf de datum
van het besluit.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-249 ″De Roost-Craeywinckel″ wordt volgende uitbreidingszone vastgesteld
waarbinnen het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid van het decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, van toepassing is : in de gemeente Laakdal, kadastrale afdeling 1, sectie A, 1ste blad, kadastrale
afdeling 2, sectie A, 1ste en 2de blad, kadastrale afdeling 3, sectie A, 3de blad, sectie B, 2de blad en sectie C, 2de blad
en kadastrale afdeling 4, sectie A, 1ste en 3de blad en sectie B, 2de en 3de blad en in de gemeente Meerhout, kadastrale
afdeling 2, sectie D, 4de blad.


