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BETREFT: Actualisatie Passende Beoordeling 

 

Onderwerp 

RUP Omgeving vliegveld Malle 

Datum van ontvangst 

25/01/2019 

Situering 

Adres Militair Domein Oostmalle, 2390 Malle 

Aanvrager 

Naam Departement Omgeving 

Beschermingsstatus 

Gelegen in habitatrichtlijngebied BE2100017 ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ 

Gelegen tegen VEN-gebied nr. 317 ‘De Vallei van de Molenbeek en Tappelbeek’ 

Rechtsgrond 

Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: 

Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling) 

Vlaamse overheid 

Adviezen en Vergunningen 

Antwerpen 

Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 

2018 ANTWERPEN 

 

T  03 224 63 14       

aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be 

DEPARTEMENT OMGEVING 
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 Brussel 
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Bespreking aanvraag 

De aanvraag betreft de herbestemming van het militair domein vliegveld Malle. Hiervoor werd reeds in 2015 een plan‐

MER met inbegrip van een Passende Beoordeling opgesteld en goedgekeurd op 10 augustus 2015. Echter dient de 

contour van de zone voor vliegrecreatie in het RUP aangepast te worden, hierbij worden een aantal bijkomende delen 

van de taxibaan opgenomen. Gezien de ligging in Habitatrichtlijngebied, dienen ook de effecten hiervan op de 

natuurwaarden in de Passende Beoordeling aangepast te worden aan het gewijzigde planvoornemen. Dit advies 

betreft dan ook een aanvulling/actualisatie van het advies dat destijds werd gegeven (zie bijlage). 

 

Het bijkomend deel taxiroute is ca. 1.800 m lang. Er zullen maximaal ca. 50 opstijgende of landende motorvliegtuigen 

– per dag dat er gevlogen wordt – gebruik maken van de aangepaste taxibaan. 

Bespreking passende beoordeling 

Binnen de uitbreiding van de zone voor vliegrecreatie zijn geen habitatwaardige zones of zoekzones gelegen, de 

uitbreiding omvat enkel de reeds verharde betonnen taxibaan. De habitatrichtlijnsoorten kleine modderkruiper, 

drijvende waterweegbree, rivierdonderpad en beekprik komen niet voor binnen het projectgebied. Er worden geen 

betekenisvol negatieve effecten verwacht inzake biotoopverlies en leefgebied ten gevolge van het gewijzigde 

planvoornemen. Zoals in de passende beoordeling weergegeven kan er altijd nagedacht worden over de specifieke 

inrichting van de te behouden betonstroken om de natuurwaarden te verhogen. 

 

Door uitvoering van het planvoornemen zal de bestaande verharding binnen de uitgebreide zone voor vliegrecreatie 

blijven bestaan. Er worden geen significante effecten inzake versnippering en barrièrewerking verwacht. 

 

De aangemelde soorten van het Habitatrichtlijngebied zijn niet gevoelig voor geluidsverstoring, waardoor geen 

betekenisvolle negatieve effecten verwacht worden ten aanzien van (de aangemelde soorten van) het voorkomend 

Habitatrichtlijngebied. 

 

Er zal een verhoogde stikstofdepositie aanwezig zijn in de nabije omgeving door de uitgebreide zone voor 

vliegrecreatie. Er werd een effectinschatting gemaakt via de voortoets. Aangezien er geen specifieke gegevens 

beschikbaar zijn voor de uitstoot van de betrokken vliegtuigen werd de uitstoot van een sportvliegtuig gelijk gesteld 

aan de uitstoot van een zware vrachtwagen. Het vermogen en het maximumgewicht van de gebruikte vliegtuigen 

liggen substantieel lager dan dat van een zware vrachtwagen. De uitstoot van een zware vrachtwagen kan als een 

worst‐case beschouwd worden. Uit de voortoets kan afgeleid worden dat mogelijke effecten van 

vermestende/verzurende deposities verwaarloosbaar zijn. 
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Conclusie 

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat het aangepaste planvoornemen geen betekenisvolle aantasting 

impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Het Agentschap voor Natuur en 

Bos verklaart zich akkoord met de conclusies uit de passende beoordeling.  

De passende beoordeling wordt gunstig geadviseerd. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Jeroen Nachtergaele 

Afdelingshoofd Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies (AVES) 
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