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Oog l2oor een,ruatwut t'i,jke orngwöry

Het eerste Europees faar van het Natuur-

behoud in 1970 heeft zonder enige twiyfel

zijn doel bereikt: het heeft het grote publiek

wakker geschud voor de nood aan natuurbe-

scherming. Niet zonder resultaat, want over-

al werden begin de jaren '70 natuur-

reservaten opgericht, et zagen de eerste

natuurbehoudswetgevingen het levenslicht.

Maar sindsdien is de situatie niet bepaald

verbeterd: de natuur buiten de reservaten

krijgt het alsmaar moeilijker, en de natuur

binnen de reservaten kan niet zonder de

natuur daarbuiten... Daarom werd 1995

uitgeroepen tot het tweede Europees |aar

van het Natuurbehoud. Het wil ieder van

ons motiveren ook buiten de reservaten

de natuur de nodige kansen te bieden.

Deze brochure van WI4IF wil daartoe een

bijdrage leveren.

'Natuur op bestelling" zal niet spreken over

netjes geharkte bloemperken, gladgeschoren

grasvelden waaruit alle ongewenste onkrui-

den of mossen geweerd worden, of over een

haag van uióeemse coniferen: dat is wel

groen, maar geen natuur I Deze brochure

wil het evenmin hebben over de natuur

die ophoudt aan de rand van het reservaat.

Wel integendeel over de natuur daarbuiten,

de natuur die begint aan de voordeur: tussen

de tegels van de stoep, op een oude muur,

in een wegberm of - waarom niet | - in

een kerkhof.

We lopen er alle dagen tussen, maar zon-

der er aandacht aan te schenken. Meer

nog, de meeste natuurbeschermers kijken

er zelfs minachtend op neer. Toch heeft

deze natuur heel wat te bieden, zeker als

we deze spontane uiting van de natuur

zowel ruimte als tijd geven om zich ten

volle te ontwikkelen.

Deze brochure wil tonen hoe we dat zelf in

de hand kunnen werken. We kunnen begin-

nen met meer natuur in de eigen tuin, in de

eigen straat, ... en samen met de buurt kun-

nen we bij de gemeente aandringen op een

natuurvriendelijker park- of wegbermbeheer.

We kunnen znrgen dat die mooi begroeide

muur bewaard wordt, en we hoeven niet

meteen alle mossen en korstmossen van ons

dak te schrapen... En dat kan op zijn beurt

vricnclen of r-ncnscn r,rit cle buurt \r()or mcer nirfl-rur in enkele §'pi-

àiurzette n om gclijkaardige schc rnilicus (tuinen,

projecten uit te rvcrkcn. nturcn, kcrkhoven, ...).

lvirrt cirxrr mc.se, i. Uw reacties' 
Maar 'oor nxt,ur-

co.rirct tc brcr-rgc. eigen ideeën en opgedane .ntrvikkelirg is

mcr clc narlllrr. ervaringen zijn daarom welkom' .ok veel creati'i-

makcn we ze <,ok Het zou ons dan ook veel plezier doen 
teit nodiu, wlr-rt

wàr. om war nlcer mocht u deze oPsturen naar wwE' 
de mogelijkheclcn

Waterloosteenweg 608, I 060 Brussel,
respcct tc vert()ncn - t'ariërct-t van plaats

reger()ver i'ildc plan- tel' 02/347'3o'30' met vermelding 
ror plài'rrs. o'erleg

ten c, diercn. erl om cr "Natuur op bestelling ?"' 
mct menscn dic reecls

icts vrlor tc doen. erv.rringcu met eelt

natuurtuirr of met cen naruur-

l)ezc brochure u,il dltrr ecn a.lnzct t()e vricndelijk beheer opgedtrtrn hcbben, kan

v()rmen, en gcelt cen ililntal praktische tips tlan ook hccl vcrl-reldcrcnd zijn.

We zijn wel allemaal voor de natuur, maar staan we ook tolerant tegenover het mos in het gazon, tegenover de huiszrvaluw die

onze stoep of geve! bevuilt, tegenover de woelmuis die aan de bloembollen knaagt, of tegenover de mol die ons gazon wat

'extra reliëf' geeft ? As we de vlinderc willen, moeten we er de rupsen bij nemen.
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ing van een natuutuin daarentegen, waarbij

de uitgangssituatie van het terrein volledig

door de mens werd bepaald, is wel als natuur-

lijk te beschouwen aangezien de plantengroei

zichzelfordent (zie pag 45).

- 

Waarom gaat
het slecht met de natuur ?

Een groot deel van oÍrze natuur bevindt zich

in halfnatuurlijke landschappen, waar de mens

een duidelijke invloed op de begroeiing en de

dierenwereld heeft (of had), maar waar de

aanplanten, zaaien, wieden, mesten

Totale weglengte
in km

1 50000

België telt 140.000 hrn wegen en heefi d.aar-
rnee d.e grootste wegend.ichtheid in Europa.

samenstelling van de flora en de far:na groten-

deels op een spontane manier tot stand geko-

men is. Het zijn juist deze gebieden die sterk

sterk kunstmatig

door de mens bepaald, wrl. uit-
heemse en gecultiveerde sooÉen

geheel bepaald door de mens

intensief onderhouden tuin met
rozenperkies, ingezaaide gazon,

akker

- 

Wat is natuur ? Natuurlijke begroeiingen worden gekenmerkt

door het feit dat de plar.rtengroei zichzelf

Dezr vraag is niet eenvoudig te beantwoor- ordent, ook al oefent de mens er cen zekere

den. Toch is het belangrijk die vraag te stellen. irrvloed op uit (zie tabel I). Een mar.sakker

Als we mecr natuur willen, dan moeten we moet dan ook als een kunstmatige

ook weten wat we natuur kunnen bcgroeiing beschouwd wordcn,

noemen. Natuur waar dc mens want de begroeiing wordt
ln stedeliike

geen invloed op uitoefent ofuit- ' bijna uitsluitend bepaald

geoefend heeft, is in west-Europa 
milieus is de grens tussen 

door de mens. Enker de
wel en niet natuurliik

al lang niet meer te vindcn: alle ' onkruiden die ondanks het
Yer Yan duideliik.

begroeiingen en de daarbij horende ' herbicidegebruik t<xh nog de

fauna zijn in zekere mate beihvloed kop opsteken, zijn als natuurlijke

door de mens. elementcn te beschouwen. De begroei-

menseliike beïnvloeding

plantensamenstelling

ordening plantesoorten

meeste bossen, heide, begroeiing ruderaal
terrein, natuurtuin

wilde-plantentuin

wegen

Tabel I : Er bestaat een gradiënt van natuurliike begroeiingen naar uitgesproken kunstmatige begroeiingen.
De spontaniteit van het aanwezige leven (in tegenstelling met de beïnvloeding door de mens) bepaalt in hoge mate deze gradiënt.

holfnotuurlijk kunstmotig

plaggen, maaien, kappen, grazen, niets doen

door het milieu en het beheer bepaald,
vnl. inheems

door de mens bepaald,
inheems

door de mens bepaald,
in- en uitheems

spontaan, bepaald door het milieu vnl. bepaald door de mens vnl. bepaald door de mens

voorbeeld
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Achteruitgang pan de inheewse d.agttlinders
in Waandzren: d.eze grafleh spreeht ttoor zich.

in oppervlakte zijn afgenomen en waarvan de

restanten veelal als natuurreservaten worden

beheerd (bv de Zrgge, de Zwarte Beek).

Deze reservaten zijn echter omgeven door

meer intensief gebruikte gronden, waardoor

veel zeldzame soorten als het ware in de

naruurreservaten opgesloten zijn.

Eén van de oorzaken van de achteruitgang

van plante- en diersoorten is de verstedelij-

king. Vlaanderen is één van de meest ver-

stedelijkte gebieden van Europa. Het

wegennet doorsnijdt de open ruimte in alle

richtingen en vormt voor veel planten en

dieren een grote barrière. Het verhindert

hen om zich van het ene naruurgebied naar

het andere te verplaatsen. Waar wel nog

open ruimte aanwezig is, wordt deze veelal

gebruikt voor de intensieve landbouw,

een vorm van landbouw die de meeste

wilde planten eq dieren weinig kansen tot

overleven biedt. Verwijdering van hagen en

houtkanten, en het gebruik van grote hoe-

veelheden meststoffen en pesticiden zijn

hiervoor medeverantwoordelijk. In steden

is de versnippering van naruurelementen het

meest uitgesproken. De natuur vormt er zeer

kleine eilandjes omgeven door een zee .van

beton en steen. Dit wil echter niet zeggen

dat deze eilandjes geen mogelijkheden bie-

den voor een aantal dier- en plantesoorten.

- 

ls er natuur buiten
de natuurreservaten ?

Natuur komt overal tot uiting waar ze ruim-

te en tijd krijgt. Belangrijk voor het natuur-

behoud zijn de kleine landschapselementen:

bosjes, hagen, bomenrijen, poelen, sloten, ...

Het zijn onderdelen van het cultuurland-

schap waarin zich wel spontane naruurele-

menten kunnen handhaven. In landelijke

gebieden kunnen hagen broedgelegenheid

bieden aan vogels, terwijl onderaan eventu-

eel bosplanten kunnen overleven en zoogdie-

ren een schuilplaats vinden. De bloeiende

struiken in de haag lokken op hun beurt tal-

rijke insekten. Ook in steden vinden we zulke

De hleine land.schapselementen in d.e stad wrschillen vd.n d:ie in het londekjh gebied.
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kleine landschapselementen, al ircn zr er

meestal wel anders uit dan hetgeen ge-

woonlijk hieronder begrepen wordt. Hier

vormen oude muren met spontane planten-

groei, kerkhoven, ruinen en parken een

belangrijk onderdeel van het stedelijk

JJilrL-,,

hier willen overleven, aangepast zi)n aan

veelal sterk wisselende omstandigheden en

aan uitgesproken menselijke invloeden.

Veel dier- en plantesoorten zijn hier geraakt

dankzij de mens. In sommige steden zijn tot

4O o/o van de wilde plantesoonen door de

mens aangevoerd,. Za;den en kleine dieren

(o.a. insekten) komen mee dankzij transport

van goederen. Vooral havens en spoorweg-

terreinen zijn plaatsen van waaruit een gÍoot

aantal uitheemse plantesoorten verwilderen.

Dit proces gebeurt ook vanuit ruinen en par-

ken. Door de mens aangevoerde plantesoor-

ten die maar tijdelijk in ons land voorkomen,

noemen we adventieven; als de soon zich

echter blijvend vestigt en zich ook voon-

plant, kunnen we de plant na verloop van

tijd als ingeburgerd beschouwen. Ook talrij-

ke siervogels komen in halfivilde toestand

voor. Voorbeelden hiervan zijn de halsband-

parkiet in Brussel en de Canadese gans in de

omgeving van Gent. Ze maken deel uit van

de levensgemeenschap in de stedelijke

natuur. Planten en dieren die zich aan hun

nieuwe omgeving weten aan te passen, kun-

nen soms grote populaties opbouwen: door

het gebrek aan natuurlijke vijanden, ziekten

of concurrenten kan zo'n uitheemse soört

zich immers explosief uitbreiden.
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landschap. Deze kleine landschapselementen

vormen de levensruimte van vele wilde

planten en dieren in de stad, van het straat-

gras russen de tegels van het voetpad tot

de gierzwaluw onder de dakpannen.

é,
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Stadsnatuur,
een geva! apart !

Natuur in steden en verstedelijkte gebieden

wijkt sterk af van deze in natuurreservaten.

Allereerst moeten de planten en dieren die
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Natuur han dcel ainnahen t&n onze d.irec* leefornget:ing.

Niet alleen de inbreng van sooften door

de mens bepaalt welke soorten er in de

steden voorkomen. Grote stadsagglomera-

ties hebben ook een aantal specifieke milieu-

kenmerken. Deze milieufactoren bepalen

welke soorten (inheemse, ingeburgerde of

adventieve) uiteindelijk zullen overleven.

Belangrijke kenmerken van verstedelijkte

miJieus zijn o.a. de grote hoeveelheid ver-

ontreinigende stoffen, het warmere klimaat

in dichtbebouwde agglomeraties, de grote

hoeveelheid stenige milieus en de geqijzigde

bodemstructuur.

Veel van de open terreinen in steden bezitten

namelijk geen oorspronkelijke bodem meer:

er werd aarde afgegraven ofaangevoerd, de

terreinen werden veelal opgehoogd, de

samenstelling van de grond werd gewijzigd

(bv. door bijmenging van bouwpuin), of de

gronden worden op een kunstmatige wijze

gedraineerd. Soms is de oorspronkelijke

bodem zelfs volledig onder bebouwing ver-

dwenen. De stenige milieus vormen de bio-

toop voor zeer specifieke plantesoorten en

voor steenbewonende korstmossen. Het is

dus duidelijk dat deze terreinen sterk afirij-

ken van de oorspronkelijke streekgebonden

gronden die in het landelijk gebied rondom

de agglomeraties wel nog aanwezigziin.

Door de opwarming van de lucht in en rond

steden kunnen veel warmteminnende dieren

en planten overleven, soorten die in de lande-

lijke gebieden zouden doodwiezen.

Luchwervuiling en andere vervrrilende facto-

ren beperken anderzijds hun levensmogelijk-

heden. Vooral korstrnossen die op bomen

groeien, zijn hiervoor bekend: rond steden

en grote industriegebieden is er meestal een

"korstmossenwoestijn", een zone waarin

bijna geen korstrnossen kunnen overleven.

- 

Meer natuur vlakbij!

ZrlÍs znnder menselijke ingrepen is er reeds

natuur in steden aanwezig. Sterker nog:

zeldzame planten en dieren kunnen er in

voorkomen. Maar algemeen krijgt de natuur

in steden slechts een zrer beperkte plaats toe-

bedeeld en zelden de kans om er zich gedu-

rende een lange periode ongestoord te

ontwikkelen. Als we ons dus gericht gaan

inspannen voor meer ruimte en tijd voor

natuur in de stad, kan de waarde daarvan

alleen maar stijgen. Geen overbodige luxe,

want alhoewel de aandacht van natuurbe-

schermers nu vooral gaat naar het bewaren

van de resten van ons halfnatuurlijk land-

schap, is de stadsnatuur best wat meer aan-

dacht waard.

.De redenen waarom we meer natuur in onze

buurt willen, zijn sterk verschillend van per-

soon tot persoon: we bewonderen de natuur,

we vinden het belangrijk dat wilde planten

en d.ieren ook in onze directe leefomgeving

een kans krijgen om te overleven, ofwe heb-

ben nood aan een plaatselijk brokje natuur

om even tot mst te komen. Bovendien valt er

in de natuurlijke begroeiingen veel meer te

ontdekken en te beleven dan in netjes

geharkte plantsoenen. Door meer natuur in

de buurt te brehgen, wordt natuur weer een

dagelijkse belevenis, niet iets waarvoor we

ons ver moeten velplaatsen.

Iedereen kan een steentje bijdragen om meer

natuur in onze omgeving te brengen, door

de natuur meer ruimte en tijd te gunnen in

de steden, door een aangepast milieu te creë-

ren of door een ecologisch beheer te voeren.
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Stodsruatawr: vneer dan, decoratiefgroero !



Stad,snatuwr.' rneer d,on d,ecoratiefgroen !

Grootschalige landschappen met natuur

komen in steden nauwelijks voor.

De kleine landschapselementen in stedelijke

gebieden ziin echter geen mini-natuurreser-

vaatjes. Integendeel : ze hebben meestal een

belangrijke functie op het vlak van de recre-

atie, het transport, de industrie, ... Deze

functies sluiten echter niet uit dat er nog

natuur aanwezig kan zijn. Als we meer

natuur in onze buurt willen, zullen we dus

in vele gevallen moeten inspelen op de ont-

wikkeling van natuur op terreinen die reeds

een andere functie hebben. Natuur kan hier

een meerwaarde betekenen.

De stad in
een natuurlijk kleedie

Groenzones (natuurlijk of aangelegd) kun-

nen bij de stedebouwkundige planning een

belangrijke rol spelen. Ze kunnen zowel een

gebruiksfunctie hebben (bv. als park- of

recreatiezone), als een scheidende ofbinden-

de functie. Groenzones kunnen immers

gebieden met verschillende stedelijke func-

ties (bv. industrie- en woonz,ones) ruimtelijk

van elkaar scheiden. Anderzijds krijgen bv.

bermen en hagen, aangelegd om fiets- of

wandelpaden van drukke wegen of straten te

scheiden, supplementair een belangrijke ver-

keersgeleidende functie. Bij stedelijke plan-

ning is er soms sprake van groenassen (o.a.

in Gent) of 'groene vingers' die een verbin-

ding moeten maken tussen de stedelijke

groenvoorzieningen en de open ruimte van

het landelijk gebied. Soms wordt voor het

uitbouwen van groenassen gebruik gemaakt

van stedelijke elementen die hun vroegere firnc-

tie verlonen hebben (bv oude spoorweglijnen).

Q,I atuuilij b ) g ro en ztn e s hunn e n
em bela.ngrijhe d Eelcn
in de stefubouwhund.ige pla.nning.

- 

Een oase voor
jong en oud

Spontaan groen heeft, zeker voor kinderen,

een hoge recreatieve waarde. Natuurlijke

begroeiingen stimuleren kinderen immers

veel meer in hun spel en hun creativiteit : ze

kunnen zich verstoppen tussen struiken en

achter bomen. Saaie betonnen speelplaatsen,

ééntonige grasvelden en standaard speeltui-

gen geven minder mogelijkheden voor hun

doorgaans levendige fantasie.

Voor volwassenen zijn de groene ruimten

vooral plaatsen waar ze tot rust kunnen

komen, of plaatsen die een meer praktische

betekenis hebben (bv. om de hond uit te

laten, om te joggen, ...). Niet iedereen ver-

langt hiervoor natuurlijke begroeiingen. De

meeste stedelingen zijn al lang tevreden als

het terrein geen verwaarloosde indruk geeft'

@



teiten gaande van verwarming van gebou-

wen en het verkeer tot indusuiële lozingen,

afvalverbranding, ...

Plantengroei (zowel spontaan als aange-

plant) heeft een belangrijke positieve invloed

op dit stedelijk klimaat. Planten (vooral

bomen) zorgen voor heel wat verdamping

van water, water dat anders direct via de rio-

lering afgevoerd zou worden. De verdam-

ping van dat water zorgt voor een hogere

luchwochtigheid en een daling van de tem-

peratuur. De plantengroei vangt ook een deel

van het stof uit de lucht op.

Tabel 2 : Kenmerken van het stedeliik klimaat in vergelijking met het omliggend
landeliik gebied.

parameter karakteristieken vergelijking stad met de omgeving

!uchtvervuiling kondensatiekernen
gasvormige vervuiling

!0 x meer
5-25xmeer

straling uren zonneschiin
directe straling

lO-15 o/o minder
tot 5O o/o minder

Spolrtane begroeiingen sprehen dz fantasie van h'indcren leel meer aan.
temperatuur jaargemiddelde

heldere dagen
+ 0,5 - l,soc
+ 2-9'C

rc!. luchtvochtigheid winter
zomer
heldere dagen

2 o/o lager
8- 10 o/o lager
30 o/o lagerr- Natuur maakt het weer

Steden vertonen een zeer specifiek klimaat,

gekenmerkt door een grotere luchweront-

reiruging, minder zonneschijn, een drogere

lucht, hogere temperaturen en meer neerslag

(zie tabel 2). Dezr verschillen zijn te wijten

aan de grote bebouwde oppervlakte (veel

steen), de geringe oppervlakte aan begroeiin-

gen en aan een ganse reeks mense.lijke activi-

windsnelheid jaargemiddelde 2 o/o lager

jaargemiddelde
sneeuwval

tot 20 96 meer
5 96 minder
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-De 

natuur als

meetinstrument

De natuur kan ons iets vertellen over de kwa-

liteit van ons leefmilieu. Het voorkomen van

waterplanten, vissen en ongewervelde water-

organismen vertelt iets. over de waterkwali-

teit en korstmossen geven aan hoe erg het

gesteld is met de luchtvervuiling (Ltr.2).

Het effect van luchwervuiling op korstmos-

sen (een sarnengaan van een zwam en een

wier) is reeds lang bekend. Vorige eeuw al

stelde men vast dat rondom Parijs biina alle

boombewonende korstmossen verdwenen

waren. Slechts één soort, niet voor niets het

Zelfi d"e steenbewonendr hmstmossen wrd.wij-
nen bij hoge luch»eron*einiging.

'viezeluchtschotelmos' genoemd, kan zeer

veel luchwerontreiniging trotseren. Het aan-

tal. soorten korstmossen, de soortensamen-

stelling en ook de groeisnelheid van de

korstrnossen kunnen gebruikt worden als

maat voor de globale luchwerontreiniging.

Om de algemene kwaliteit van stromend water

te meten wordt dan weer veel gebruik gemaakt

van de sooftensamenstelling aan macro-inver-

tebraten (ongewervelden die groot genoeg

zijn om met het blote oog waar te nemen).

Deze methode wordt weliswaar meestal aan-

gevuld met enkele chemische metingen.

- 

Een onvermoede
rijkdom

Natuur in steden is dikwijls verrassend rijk.

Dit is te darken aan het feit dat steden eigen-

lijk uit een mozar'ek van verschillende bioto-

pen bestaan. In het landelijk gebied heeft de

natuur bovendien te lijden van vormen van

druk (o.a. vermesting, jacht) die in dicht

bewoonde gebieden minder voorkomen.

Daardoor kunnen bepaalde soorten, die in

landelijke gebieden geen kans krijgen, soms

De torewalh heeft zich uitstehend aan het leven in d.e stad. aangepast.

I

in stedelijke milieus overleven. De variatie

aan spontaan planten- en dierenleven is daar-

bij het grootst aan de stadsrand : in de staö- 
t

kern met een aaneengesloten bebouwing is

er te weinig open ruimte. Des te verrassen-

der is het feit dat een aantal zeldzame plante-

soorten de stad btijkbaar als voornaamste

overlevingsplaats hebben. Zo vormen oude

muren voor veel varens de enige groeiplaas

in Vlaanderen. Op kalknjke terreinen in of

nabij de stad groeien soms zeldzame orchi-

deeën zoals de bijenorchis naast andere

bedreigde soorten zoals bevertjes en herfst-

tijloos. En in Gent werden maar liefst
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ó50 soorten spontaan gevestigde planten

gevonden, of ongeveer de helft van de

Vlaamse wilde flora. Zelfs het sterk verstede-

Iijkte Brusselse Gewest kan zich beroepen op

ó88 soorten planten.

Door de geringe jachtdruk en de overvloed

aan voedsel hebben zelfs vossen en in het

oosten van België ook steenmarters de stad

als levensruimte ontdekt. En de zeer sterk

bedreigde slechwalk beschouwt tegenwoor-

dig monumentale gebouwen (bv. de Dom

van Keulen) en koeltorens als een alternatief

voor rotskliffen.

- 

Bekend is bemind ?

Uit het bovenstaande blijkt dat natuur in de

steden best wat te bieden heeft. En aangezien

deze duidelijk verschilt van de natuur in het

landelijk gebied, draagr zn ook bij tot de

diversiteit. Maar één van de belangrijkste

functies is misschien nog dat haar aanwezig-

heid de vervreemding ten opzichte van de

natuur tegengaat. Door dagdagelijks de

natuur -hoe bescheiden ook- aan het werk te

zien, doen we (onbewust) een portie kennis

op, die ons uiteindelijk zal motiveren de

natuur ook in de eigen omgeving meer kan-

sen te geven.

[fet grote voordeel van georganiseerde

natuur- en milieu-educatie in stedelijke

milieus is trouwens dat veel meer mensen

bereikt .worden. Natuur- en milieu-educatie

gebeurt best aan de hand van concrete natuur-

elementen (bv. een natuurvriendelijk beheer

van een park), maar kan ook op de algemene

stedelijke natuur inspelen. Mogelijkheden zijn

er overvloedig: educatieve wandelingen (inge-

richt door vrijwilligersgroepen of door de

gemeentelijke overheid), informatiepanelen,

een natuureducàtief centmm, educatie via de

scholen (bv. via het gebruik van een "educatief

reseryaaC' in de school).

Een natuureducatief centmm in een gemeen-

te of stad zal bovendien een gevarieerder

publiek aantrekken dan een natuureducatief

centrum in een afgelegen naruurgebied.

De uiwoering van een concreet natuuront-

wikkelingsp§ect (zeker indien het over

openbare terreinen gaat) kan best gepaard

gaan met een goed opgez€tte informatiecam-

pagne. Met een informatiefolder kan de hele

buurt op de hoogte gebracht worden van de

plannen en de uit te voeÍen werken. k) k^n

voorkomen worden dat een rnooi initiatief

op verzet stuit van de buurt wegens onbegrip.

Maar ook tijdens en na de uiwoering van de

werken kunnen natuurontwikkelingsprojecten

het best ondersteund worden door voldoende

informatie en uideg.

Door dagdngelrjh: ruet dt natuu.r'in contart te komín, daen we -bewart of oltbewilst- heel wat henni.s op.
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ï{otau,rontwihkeling
vnn dichtbij behekevt,

Nanruror-rtwikkeling wil, in tcgenstelling tot

hct klassiekc natuurbehoud, mcer

dan allecn maar het r,riju'aren

van belangri jke rcsen/atcrr

ol rvaardev<>lle kleine Natuurontwikkeling

Ianclschitpselementcn is alles wat we kunnen doen om meer

cn is ontstaan als natuur te verkrijgen, zowel door het aan-

m:ràtrcgcl om dc leggen van nieuwe natuurgebieden als

verderc irftakeling door het geven yan meer ruimte aan de

\/r11 ot1zc ltàturlr- natuur in terreinen met ill ccll bcpaaldc

gcbieclen tegen tc een andere Íunctie. richting (l-rr'. grasland,

grran. Nltuttror-rtw.ikke- krs,...) snrrcn. Nltuur-

ling u,il er dan ook \/(x)r zor- tcchnischc milieubotltv tctl-

gcr-r dat nafuur kan olttstaan op sl<ltte bcsteat cr ilt e ct.t gunstrgc

plaarsen die cen rlndcrc firnctie (brl rccre:rtic, 'nieuwe' uitgangssituatie t'txrr c1c natuur te

indnstrie, ...) lrebben of [r:rdc1cn. Soms kan de scheppcrt door actief irt tc gri;pen in hct milier.r.

ruaftrur in dc plaats komcn var.r de huidigc l)it l<an door in tc grijpen in de lxrdcntsattten-

gebruiksfunctie, soms kan ze cr ook rnec stclling, het watcr (r,eratrdercn rtive,ru vatt c1c

samcngaan. grolld§'àtertlfèl) of door het t'cranclcretr vll.t

het reliöf (aflraven, opl.rogen. ...).

Wat er precies moet gedaan worden, hangt

uiteraard af van de uitgangssituatie. Als die

reeds geschikt is, dient er weinig of niets ver-

anderd te worden. Natuurbeheersmaateregelen

kunnen de spontane evolutie daarentegen wel

NffUUFÍE6,I1NIíIIE MILIEL,}BCI.)N I'IOÉÏ NIEÏ YËflAL5E!ID I^,ERKÉ]'I

Opgelet voor milieuvervalsing !

Als we via allerlei technische maatregelen (het aanvoeren Yan grond'...)

gaan ingrijpen in het milieu, moeten we we! rekening houden met enkele

basisprincipes. Natuurtechnische milieubouw is vooral aangewezen op plaatsen

met een geringe actuete natuul'waarde. ln landeliike gebieden zou natuuÉechni-

sche milieubouw het streekeigen karakter van natuur en landschap moeten

beklemtonen of versterken (bv. ontwikkelen van heide in de Kempen oí van eerl

moeras in de Scheldevallei, enz.). De aanleg van stuifduinen in de leemstreek k

daarentegen helemaal niet aangewezen. Ingrepen die geen rekening houden me:t

het streekkarakter worden soms als milieuvervalsing bestempeld.

ln stedeliike milieus (industrieterreinen, stadsparken) is de situatie zo afiriikenrl

van het streekkarakter dat deze beperkingen hier niet nodig ziin.

à?

Soms is de aanwezige natuur op zich reeds

de moeite waard zondèr dat er natuurbeheer

of natuurtechnische milieubouw aan te Pas

komt. Behouden is dan de boodschap.
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Een gevarieerd milieu geeft een gevarieerde flora en Íauna.

Bij de inrichting van nieuwe terreinen yoor natuur is een gevarieerd milieu als

uitgangssituatie zeer belangriik. Dankzii deze variatie kan een groter aantal

dier- en plantesoorten een geschikte plaats vinden om er zich te vestigen

en er eyentueel te overleven. Als er reeds veel variatie is, zijn er geen ingrepen

nodig, maar eentonige terreinen kunnen we mits enkele eenvoudige ingrepen

wel gevarieerder maken. De grootste variatie verkrijgen we door

geleidelijke overgangen in milieuomstandigheden

(vochtigheid, bodemsamenstelling, reliëf,...) te maken.

- 

De grond yan de zaak het plantaardig materiaal, waaruit veengron-

den opgebouwd zijn, zich steeds onder water

bevindt, kan dit wegens zuurstofgebrek niet

afgebroken worden. Als we deze gronden op

drogere plaatsen aanbrengen, zal het plant-

aardig materiaal snel afgebroken worden

waarbij veel mineralen vrijkomen, wat aan-

leiding geeft tot begroeiingen met vooral

distels en brandnetels.

Voedselanne grond.en l,iggen aan d.e basis rtan bhemrijhe graslandcn: bij n hoge wed.sehijhdnm
werwoeheren slyrten zlah da brand.netel en distek.

De plantengroei die zich op een bepaald ter-

rein ontwikkelt, wordt hoofdzakelijk bepaald

door de grond. Ook hier geldt dat een terrein

met een grote variatie in grondsoorten (en

andere gradiënten, bv nat-droogr kalkrijk-

kalkarm) aanleiding zal geven tot een geva-

rieerde begroeiing. Maar er zijn nog een

aantal andere factoren waarmee rekening

dient gehouden te worden. Z,o wordt er bv.

onderscheid gemaakt tussen twee belangrijke

groepen gronden : organische gronden (veen-

gronden) en minerale gronden.

Veengronden zijn alleen geschikt voor zeer

nattc milieus. Veen komt van narure immers

enkel voor op zeer natte plaatsen. Doordat

Bij de minerale gronden (zand, leem, klei)

zijn voedselarme gronden beter geschikt

voor natuurontwikkeling. Bij voedselrijke

gronden zal de begroeiing immers overheerst

worden door een beperkt aantal dominante

soorten (bv. brandnetel, kleefkruid, ...), rer-

wijl andere soorten geen kans krijgen. Bij

voedselarmere milieus zal de beperking aan

voedingsstoffen de variatie aan begroeiing

mee bepalen. Meer soorten krijgen dan een

kans, en door de open structuur zullen er

zich meer kiemplanten kunnen vestigen. In

het algemeen strgt de voedselrijkdom van

zandgrond over leem tot klei. Maar ook in de

grondsoorten zelf zijn er nog veel verschil

len, zo is bv. tertiaire klei veel mineraalarmer

dan kwartaire klei (bv. polderk.lei). Veel

hangt dan ook af van de geologische oor-

sprong van de grond : grondlagen die uit de

ondergrond komen, zijn meestal voedselar-

mer dan oppervlakkig gelegen grondlagen.

Hebben we als uitgangssituatie een voedsel-

rijke grond (zoals vele tuingronden), dan

kunnen we die op verschillende manieren

voedselarmer maken. Dit kan door een ver-

schralingsbeheer zoals het maaien en het

afuoeren van het hooi. Deze methode vergt

o
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echter meestal enige jaren. Het op korte ter-

mijn voedselarmer maken van de grond

gebeurt door grondverzet (zie figuur).

Geleidelijke overgangen in grondsoorten

geven aanleiding tot meer gevarieerde vege-

taties dan scherpe overgangen. Deze over-

gangen in grondsoorten kunnen oP

verschillende manieren aangelegd worden :

door twee grondsoorten boven elkaar te

Iaten uitwiggen of door menging (zie

figuur). Bij het aanbrengen van dergelijke

geleidelijke overgangen in grondsoorten

moeten we er steeds voor zorgen dat de

voedselrijke en/of kalkrijke grondsoort

onderaan komt te liggen. Anders zullen de

voedingsstoffen ofde kalk met de regen naar

de onderliggende grondsoort spoelen en ver-

dwijnen de verschillen.

I Water : bron Yan leven

Water is voor alle lèvende organismen onont-

beerlijk. Maar er zijn wel grote verschillen in

behoefte. Sommige soorten zijn aangepast

aan extreme droogte, andere staan graag

"met hun voeten in het water". Het aantal

planten dat aangepast is aan sterke wisselin-

gen in de waterstand is gering. Een geva-
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rieerd terrein waar bepaalde plaatsen altijd

nat zijn en andere altiid droog, is inte-

ressanter voor het verkriigen van een

gevarieerde begroeiing.

De aanwezigheid van vijvers geeft aan

natuufterreinen een extra dimensie. 7r zor-

gen niet enkel voor veel leven, maar worden

in het algemeen ook esthetisch sterk

gewaardeerd. Bij het graven van een viiver

moet er wel op gelet worden dat er tijdens

de droogste periode nog I m water staat.

Dan is het water in de winter ook voldoende

hoog, zodat overwinterende waterdieren

niet doodvriezen.

FIet graven van vijvers en poelen kan uiter-

aard niet overal : in droge gebieden moet bv.

al vaak diep gegraven worden voor het

grondwater bereikt wordt, of moet er een

kunstmatige oplossing gezocht worden

onder de vorm van een viiverfolie. We moe-

ten ons dan wel afuragen of dezr plaasen

niet beter geschikt zijn voor de ontwikkeling

van een droog grasland ofeen bosje. De aan-

leg van vijvers in natuurgebieden gaat trou-

wens niet zomaar, want veelal is er een

vergunning nodig voor reliëfwijziging.

iilrlrlllitrlr ilrrr
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Hoogten en laagten

De aanwezigheid van reliëf zorgt indirect

ook voor variatie in het milieu. Het reliëf

zorgt voor verschillen in vochtigheid,

blootste lling aan de zon, temperatuur

en bodemvorming.

Als we bij de aanleg maximale warmtever-

schillen (en dus meer variatie) nastreven, dan

is een zuid- of zuidwestgerichte helling

NOCRD OF
NooRDoosr

de warmste, een helling naar het noorden of

het noordoosten het koudst. De ideale hel-

lingsgraad voor soortenrijke graslanden is 20

tot 30'(zie figuur).

Bij moerassige terreinen zijn geringe hoogt"-

verschillen (een tiental cm) al voldoende om

grore verschillen in de begroeiing te veroorza-

ken. Hier is vooral het al dan niet onder water

staan van de begroeiing zeer belangrijk. Een

plas of vijver kijgt best een langzaam glooien-

de oever (zie figuur). Op deze flauw hellende

taluds kunnen gevarieerde pioniersvegetaties

voorkomen die aangepast zijn aan tijdelijke

overstromingen. Aangezien de overstromings-

duur en het waterpei-l van jaar tot jaar verschil-

len, pendelen de pioniersplanten over en weer

langs deze zachtglooiende gradiënt. Op plotse,

scherpe overgangen is die pendelbeweging

niet mogelijk en hebben dieren, die per onge-

luk in het water terechtkomen, weinig kans om

te ontsnaPPen.

- 

Hoe ontwikkelt de

Na een fase van inrichting zal een

kaal terrein vanzelf

dichtgroeien (zie figuur). In eerste instantie

zullen vooral eenjarige en tweejarige planten

en mossen zich op de kale grond vestigen.

Na verloop van ttd zal de begroeiing zich

meer sluiten en winnen grassen en overblij-

vende kruiden aan belang. Ook dieren vesti-

gen zich vanzelf naarmate het terrein

begroeid raakt. Indien niet wordt ingegrepen

in de ontwikkeling van de begroeiing zal na

enkele jaren het gerrein dichtgroeien met

struiken en bomeni Voor het

behoud van andere begroeiin-

gen dan bos zal vroeg oflaat

lngegrePen moeten wor-

den. De keuze om een

bepaald stadium in

de begroeiing
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(bn uresland, ruigtc, ...) tc bchoudcn is tcn r>m hct tcrrcin tc l'rcrcikcn. Als l-rct terrcin

dcels subjecticf cn zal \,()or een clccl geba- \/i1n rlnclerc vcrgclijkblrc nttuurgcbieden gcï-

seercl zijn op tlc zich ontu,ikkelencle levcns- solcerd ligt, d:rn zttllctr cr zich v<xrrn;rntclijk

genrccnschappen. s(x)rten vcstigct.t clic zicl-r ovcr grotc rtitiln-

dclt kut.tttct.t \rerPlrritsen. Zrrclcll kuntlctl via

Ecns hct terrcin begrocid raakt. zirl ook lrct dc rvinr'i, of r.ia dicren cn mcrtscn op hct ter-

rnilicu r.eranclcren. Er ontstaat gclcidelijk aen rcin tercchtkomcrt. Vlak is cr ook zrrlcl r'ttt

ccr) hlllrr.lslrlg. I)it maakt het tcrrcin plantcn ;urns'czig in de b«>dcn-t. E,cu groot

gcschikt vt>or nieuwc soorten. clie dc ilrlntal plurtelt produccert it.trmers

ccrder gcvcstigclc soorten zaclen dic gcdurcntlc langc

cl'cr-rftiecl cloor hun ster- 
Als we 

tild (,.,'-t..r.1.r. jaren)

kc groci zullen vcr- 
natuur willen laten 

kicnrkrachtiu bliiver-r in

clringen. furderzijds 
ontwikkelen, is het niet nodig 

clc boderl. l)it zmtl

kun.etr beparldc 
(en ook niet gewensq om door 

is zecr bclangriik

soortcrr door httn 
middet van inzaaien en uitplanten in te 

r'..r rlc mogelijkc

stcrkc groei dc vcs- 
grijpen in deze spontane eyolutie: 

samcrrstcllir-rg vrrrr

tiginu 'an ir.dcre 
de natuui is zelf votdoende 

clc bcgr.e iing' crr

soortcu vcrhindcren. 
in staat om het terrein 

l;rrrt dc s()ortelt irt

Dc bcgroeiing zal dus 
op té yullen. ku'cstic t()c ()l'n een oPcn

steccls verlnclcrcn, in het plck in de vcgeta.tie tc bcvol-

bcgin vrij sncl, nr e nkclc jarcn kcn. Hct aan\'()crclt van grolld-

vccl trager. l)it netuurlijk pr<>ces kur.rr.rcn s()ortcn uit ondicpc lagen brengt drrr ook

u,c beïnvl<>cdcn door het vocrcn \ran ccn mct zich t-nee drrt plantcstxrrtcn oudcr dc

ilirngepast bcheer. vorm villl zaad a:rngcvoercl kltnneu u't>rden.

Matcri;ul uit groo,en (dicpere lagcn) zal

Wclke srxrrten er zicl-r uitcindclijk zullen weir-rig of geen lcvendc zirdcn bevatten. rv;rt

vcsrigen, l-rangt uitcraard af v:rn dc pliriltsc- niet ivil zcggen dat dcrgelijke grond nict

lijkc milicufàctorcn (gror-rds()()rt, watcrpcil, geschikt zou zijn r,oor lriltLruronrwikkelir-rg,

rcliëf, ...) cn van clc mogelijkhcid van clc soor- r,,,cl r.r-rocten wc wat rnccr gcduld hebbcn.

door concurrentie om voedingsstoffen, ruimte, licht,...
I

Y
opeenyolging van yerschillende soorten

tot de aanwezige sooÉen de
vestiging van nieuwe soorten

niet meer mogeliik maken
I

ï
opening in de begroeiing

kaa! terrein of opening in de begroeiing

inzaaien en uitplanten

kiemkrachtig zaad in de bodem

nieuwevenrtoring ----1.
zoals beheer (bv. plaggen,
maaien, kappen)

geen kiemkrachtig zaad
aanwezig in de bodem

I
inbreng va.n soorten aanvoer

van sooÉen
via de wind, het wateB door dieren

of met behulp van de mens

pioni.rri"g"t"ti.
I

V
veranderingen in het milieu

maken de vestiging van
nieuwe soorten mogeliik

I

Y
bepaalde soorten verdwijnen

kieming Yan een
deel van de zaden

kansen voor de vestiging van nieuwe sooÉen

*
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r 988

De Natuurtuin in Kiewit (Hasselt) werd. in 1988 aangelegd.

r 993

Het resaltaat wn iljf jaar splntene ontwihheling is rond.ait ind.rwh-
wehhend. te noemen.

- 

Is uitzaaien en

aanplanten nodig ?

Het is meestal niet nodig (en eigenlijk ook

niet gewenst) om te zaaien of aan te planten.

Toch zijn er soms wel redenen om het te

doen (zie ook tabel 3).

Veronderstel een openbaar park, dat omge-

vormd moet worden tot een meer natuurlijk

park en dat afgraven nodig is wegens de

voedselrijkdom. Voor de kale bodem

begroeid zalzijn, duurt het toch wel een paar

jaar. De meeste mensen verwachten echter

onmiddellijk resultaat en er zullen dus vlug

klachten ontstaan over de kale bedoening.

Om dit te voorkomen, maar toch een min of

meer natuurlijke begroeiing te verkrijgen,

kan voor het eerste jaar een mengsel.van

(inheemse) akkeronkruiden ingezaaid wor-

den, met een kleurrijk resultaat als gevolg.

Door dit mengsel over het gehele terrein

gelijkmatig te ve rspreiden, selecteert het

milieu nog enigszins waar welke planten zul-

len groeien. AIs de begroeiing zich nadien

sluit, verdwijnen de uitgezaaide soorten van-

zelf. Dit garandeert echter niet dat er meteen

een bloemrijk hooiland verkregen wordt.

@
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Uitzaaien van soorten is enkel te verant-

woorden in tuinen (en stcdelijke

parken) en niet in meer natuur'

lijke biotopen.

-ï"J":::;",i* il
zrer lang duren. Om het 

f
terrein snel aantrekkelijk te

maken kan een gordel van

bomen en struiken rond het terrein architecruraal belang hcbben

lndien gekozen wordt om

sooÉen aan te planten of

Uit te Zaaien dan mOet rl;1rlgcPlilrlr $'ortietl, ter-

steeds gekozen worden ri'ijl clc rcst sPolltaàll

vooralgemenestreekeigencliclltqrrlcir.lllttlillcnklll
soorten. het ailtlPliltltctl \'rlll l)()111(11.1

cn struiken cchtcr ook e en

Tabel 3 : Yoor- en nadelen yan spontane vestiging, uitzaaien en uitplanten.

nadelen

spontane vestiging

. zeer snel resultaat

. grotere controle over

de gewenste evolutie

van de begroeiing

. langere periode nodig

voor de ontwikkeling
van de begroeiing

. grotere onzekerheid

over de vegetatie-

ontwikkeling

. minder natuurlijk

vegetatiepatroon
. ingezaaide soorten kunnen

de vestiging Yan spontane

soorten verhinderen
. de oorsprong van het

zaaigoed is niet steeds

duidelijk

. onnatuurliike

Yegetatiepatronen
. bodemverstoring
. soorten niet

noodzakelijk aangepast

aan het milieu
. aangeplante sooÉen kunnen

de vestiging van spontane

soorten verhinderen
. de oorsprong van het plant-

goed is niet steeds duidelijk

uitzaaien

uitplanten

voordelen

. geen bodemverstoring

. spontane vegetatie-

ontwikkeling
. sooÉen ziin aangepast

aan het milieu
. duurzame begroeiing

. geen bodemverstoring

. vrij snel resultaat

Door inheernse ahheronhruid.en uit te z,aaien han een terre'in snel a.an*ehhelijh gernaaht worden.
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De natuur
ttbeheersen" 

?

Welke soorten er uiteindelijk in de begroei-

ing zullen terechtkomen, is niet volledig te

voorspellen. Het algemeen uitzicht wel en

dit kan via beheersmaatregelen in een bepaal,-

de richting gestuurd worden. Het beheer van

het terrein kan met andere woorden bepalen

of we uiteindelijk een bos zullen krijgen,

struikgewas, een ruige kruidachtige begtoei-

ing, een grasland of een begroeiing met pio-

nierssoorten.

De meest courante beheersvor-

men in het natuurbehoud zijn

plaggen, hooien, begrazen,

kappen en... niets doen.

Welke beheersvorm uitein-

delijk het meest geschikt is,

valt niet altijd eenvoudig te

bepalen. Eerst moet bepaald welk

eindresultaat ermee beoogd wordt. Meestal

worden hiervoor wel enkele aanwijzingen op

het terrein zelf gevonden. Zijn er bv. al wat

struikgewas en bomen aanwezig, dan kan

gekozen worden om het terrein te laten

evolueren tot een bosje; in het geval van een

gazon met hier en daar reeds interessante

planten in, kan gekozen worden voor een

beheer dat het grasland in stand houdt

(bv. hooien of begrazen). Veeld biedt een

combinatie van verschillende beheersgypen

de ideale oplossing.

Plaggen (Lit.ó)

Plagbeheer bestaat uit het

weghalen van de bovenste

(-f l0 cm) humusrijke

bodemlaag. Met een plag-

schop of spade verwijderen

we de zode. Dit is niet hetzelfde als

spitten: daarbij wordt de

humusrijke bodemlaag terug

in de bodem begraven.

Door plagbeheer kan de

bodem snel voedselarmcr

gemaakt worden en kunnen

de in de bodem aanwezige

zaden terug aan de oppervlakte

gebracht worden zodat zx kunnen kiemen.

Willen we de bodem maximaal verarmen,

dan moet de voedselrijke laag zoveel moge-

lijk weggehaald worden. Als we echter de

zaden in de grond een kans willen geven om

te kiemen, mag dan weer niet te diep

geplagd worden want in de diepere bodem-

laag zitten nauwelijks nog kiemkrachtige

zaden.

Plagbeheer om de zaden in de bodem een

kans te geven, is enkel aangewezen als er

voorheen een interessante vegetatie aanwezig

was met planten die langlevend zaad produ-

ceren. Dit'is bijvoorbeeld het geval wanneer

er voorheen een heideterrein aanwezig was.

AIs het enige doel van het plagbeheer het

voedselarmer maken van de bodem is, kan

beter een groter deel van de bodem afgegra-

ven worden.

Plagbeheer kan ook voor een (kleine)

niveauverlaging van de bodem zorgen waar-

door het maaiveld iets dichter bij de grond-

watertafel komt te liggen.

Hooien (Lit.6)

Hooibeheer bestaat uit het

maaien van de vegetatie,

het laten drogen en het

afuoeren van het maaisel.

Daarmee worden een aan-

tal resultaten verkregen: er kunnen geen

houtige gewassen groeien, r,oedsel wordt uit

de bodem onttrokken en de bodem raakt niet

bedekt met een dikke laag strooisel. Als het

strooisel blijft liggen, gaat een zeer beperkt

aantal plantesoorten (zoals grote brandnetel

en distels) de vegetatie domineren.

Het maaien van de vegetatie gebeurt meest-

al één tot twee maal per jaar, de eerste maal

na 15 juni en een tweede maal na 15 sep-

tember. Indien maar één maal gemaaid

wordt gebeurt dit best in het najaar. Door

het hoge gras kunnen voor het maaibeheer

geen gewone grasmachines gebruikt wor-

den. Voor kleine oppervlakken gebruiken we

best een zeis of bosmaaier, voor grote opper-

vlakken een maaibalk of een cirkelmaaier.

Klepelmaaiers zijn uit den boze omdat ze het

maaisel verpulveren.

@

Door

het hooibeheer

ontstaan er steeds nieuwe

kleine open plekken en

geven rve dus meer soor-

ten een kans.
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Grazen (Lit.4,6)

Door een extensieve

begrazing kunnen we een

zeer gevarieerde en struc-

nrurrijke begroeiing ver-

krijgen. Bij een juiste veedichtheid kunnen

zowel grasland, ruigte, struikgewas en bos

naast elkaar ontstaan. AIs de veedichtheid

gering is, zullen de dieren niet overal even-

veel grazen. Op plaatsen waar ze veel komen,

zal de begroeiing kort afgegraasd worden.

Hier wordt er ook voedsel aan de bodem

onttrokken. De paadjes die onstaan, zijn

goede groeiplaatsen voor sommige pioniers-

planten. Op plaatsen waar niet gegraasd

wordt, zal er eerder enige aanrijking met

voedingsstoffen optreden. Op de delen van

het terrein waar het vee nauwelijks graast,

zullen struiken en bomen een kans krilgen.

Het vee

induceert een

zekere variatie in

Elk rype grazer heeft door zijn specifieke

manier van eten een verschillend effect op de

vegetatie. Runderen eten vooral gras, scha-

pen eten meer kruiden en schrale vegetatie

terwijl paarden, pony's en ezels ook twijgen

en bast van bomen en struiken eten en dus

een belangrijke invloed hebben op de stru-

weelvorming. Geiten kunnen ingeschakeld

worden om struweelvorming tegen te gaan

of af te remmen.

Graasbeheer komt vooral in aanmerking voor

grotere terreinen. In verstedelijkte milieus

zouden dit parken kunnen zijn, maar ook ver-

laten industrieterreinen of andere braakliggen-

de terreinen. Ook voor kleinere oppervlakten

is begrazing niet uitgesloten. 7n werd in som-

mige tuinen reeds geëxperimenteerd met

begrazing door konijnen of cavia's.

Kap,pen (Lit.6)

Ni
Kappen kan een aangewezen

beheersvorm zrjn om variatie

: a. scheppen in monotone
,ri._,,....1

begroeiingen. Boom- of smrikbegroeiingen

bestaande uit één soort en met eenzelfCe

leeftijdsopbouw zijn weinig boeiend. Vooral

de fauna (zowel insekten als vogels, zoog-

dieren, ...) heeft nood aan een gevarieerde

vegetatie-opbouw.

moet niet steeds

verwifderd worden: dit vormt

.immerc een ideale groeiplaats

voor veel zlammen. Bovendien

houtstapels

oveÍavinteren.

Het volstaat bv. om een opening in zulke

aanplantingen te hakken en deze spontaan

weer te laten dichtgroeien om een gevarieer-

de structuur met meer dier- en plantesoorten

te doen ontstaan. Ook aan de randen van

bestaande aanplantingen kan de natuur

spontaan evolueren.

Dat compenseert gedeeltelijk het gemis aan

geleidelijke overgangen tussen bosbegroeiin-

gen en kruidige begroeiingen, die in ons

Iandschap erg zeldzaam geworden zijn.

, de begroeiing.
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Niets doen (Lit.4)

Het is echter niet

steeds noodzakelijk

om ook een actief

beheer door te voeren.

Zo is voor bepaalde

stedelijke elementen

niets doen de aangewezen beheersvorm. Dit

geldt voor muurvegetaties en grafstenen,

maar ook voor spontane bosjes.
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enhele levensgerulenschappen en hun ond.er-
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RUIMEN GRAZEN KAPPEN NIEÏS DOEN
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'Niets doen'

is in principe een-

voudig, maar in de praktijk is

het voor de mens vaak zeer

moeilijk om zich helemaal niet

met de spontane processen

te bemoeien.
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Notw?nrorrlwi,hk eling in, ied,ers bereih
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Natuur in de
st raat

Natuur dichtbij huis i§ vaak

onopvallend aanwezig. Waar-

schijnlijk hebben we het

nooit zo bekeken, maar de

plantjes en insekten die zich

tussen de tegels van de stoep

Algemeen

geldt dat hoe minder

betreding er is, hoe

meer soorten een

kans krijgen.

wringen, zijn ook een vorm van

natttrr. 7,e zijn aangepast aan

zeer extreme leefomstandig-

heden: weinig ruimte, van

zeer droog tot tiidelijk nat,

er wordt over gelopen, soms

wordt er zout gestrooid, ...

De meest algemene soorten zijn straatgras,

gewone veunuur, varkensgras en grote weeg-

bree. Daarnaast komen ook meer bijzondere

soorten tussen de bestrating voor: kleine

leeuwebek, straatliefdegras, steen-kruidkers, ...

Waar weinig gelopen wordt, kunnen boven-

dien graafbijen hun kleine holleties maken.

- 
Beheer

. gebruik geen herbiciden.

. beperk het gebruik van strooiz,out bij ijzrl

(dit is giftig voor de meeste planten): een

alternatief is het gebruik van zand.

' op plaatsen die intensief betreden of bere-

den worden, zal de begroeiing vanzelf laag

blijven; ingrijpen is er dus meestal niet

nodig.

' op plaatsen die minder intensief gebruikt

worden kan de bestrating verwijderd wor-

den. Waar de begroeiing te storend wordt,

kan nog steeds selectief ingegrepen worden.

,,6»'4"
,rg}-

Een hleine spleet t rssen de rtenen han volstaan
om d.e hleine ooievaarsbeh een hans tegeven en

zo d.e stoep op te wolijhen.

- 
AanleC

. een bestrating met tegels, klinkers of kas-

seien biedt de natuur meer mogelijkheden

dan asfalt of beton. Bovendien kan een deel

van het water, dat anders direct via de riole-

ring afrloeit, in de bodem dringen.

. het gebruik van dooigroeitegels laat nog

meer ruimte voor planten en dieren.

. voor voetpaadjes kan een halfrerharding

met schelpgruis of gelijkaardige materialen

gebruikt worden.

Tips
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. er kan een strookje regels tussen de gevel

en het voetpad weggehaald worden (oplet-

ten, hier is meestal een toelating van de

gemeente voor nodig), en door de aanplan-

ting van inheemse klimplanten kan er een

geschikt biotoop gemaakt worden voor

insekten en zelfs voor broedende vogels. Een

straat met hier en daar wat klimop of kam-

perfoelie geeft bovendien een aangename

woonomgeving.

Levende muren

Wie al eens rondgekeken heeft in onze steden

en dorpen, zal opgemerkt hebben dat op

bepaalde muren heel wat plantesoorten kun-

nen groeien. Vooral oude en verweerde

muren die rijk zijn aan ka-[k, kunnen bijzon-

dere muurplanten herbergen. De mooiste

muurbegroeiingen zijn dan ook te vinden op

oude vestings-, stads-, kade-, sluismuren en

op muren van historische gebouwen, die

destijds met ka.lkmortel gevoegd werden.

Kalkmonel is poreus en kan bijgevolg meer

water opnemen. Bovendien werden de voe-

gen ook niet volledig opger,uld, zodat er rus-

sen de stenen meer mogelijkheden bleven

voor de vestiging van muurplanten.

De muren van historische gebouwen en zeker

vestingswallen danken een deel van hun

charme en hun sfeer aan deze begroeiing.

Zeker tijdens de bloeiperiode kunnen

planten als muurbloem en muurleeuwebek

voor een kleurrijk effect zorgen..

Onder deze muurplanten vinden we ook

schubvaren, blaasvaren, muurvaren, tongva-

ren, steenbreekvareq gele helmbloem, plat

beemdgras, glaskruid en het kandelaartje.

Muren die ogenschijnlijk niet zo rijk aan

Het

aantal soorten De groorsre bedrciging

dat op murèn kan over- voor muurplanten in ons

leven is misschien wel vrij land gaat uit van dc

beperkt, maar de soorten atbraak van oude en vcr-

planten zijn, kunr-rcn een die er wel in slagen ziin weerdc muren. l)aarnaast

bclar-rgrijkc groeiplaats zijn zeker de moeite gaan ook veel grociplaatser-r

\(x)r een gr<xrt aantal mosscn of waard ! vcrloren door rcstàLrratic-

korstmossen. wcrken. door het scho<tnmakeu

De rijne rvc,rtels vir. \,arens en dc rncesre ;:: :JÏ.:ïlÏ:i'::::ïri:.:ï:
kruidachtige bcgrociingen l.rcbben geen laag. Belangrijk is ook dat wijzigir.rgcn in

invlocd op dc stabilitcit van rnuren. Bc»nen de orngeving van dc muur (bv lret hakken

en struiken, dic ook op muren kunnen kie- r,an bomen) de lecfbmstancligheden van

men, tirsten dic stabilitcit u'cl tran. Daanrm de planten zodanig kunnen verandcren

kumen dc houtige gewàssen bcst preventief (bv licl-rtinval) dat hct v()oftbcstàan van de

venvijdcrd rvorden. muurbcgroeiilg bedreigd q,orclt.
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- 
Beheer

. muurvegetaties kunnen we best onge-

moeid laten: een actief beheer is in de

meeste gevallen niet nodig.

. indien houtige gewassen de stabiliteit

van muren aantasten, kunnen ze best

verwijderd worden.

- 
Restauratie van muren

. delen van muren die in goede staat zijn,

worden beter ongemoeid gelaten. Van hier-

uit kunnen de gerestaureerde delen opnieuw

gekoloniseerd worden.

. de groeiplaatsen van zrldzame muurplan-

ten dienen bij de restauratie zeker gespaard

te blijven. Eventueel kunnen delen van de

muur tijdelijk terÀjde gelaten worden om

nadien weer ingemetst te worden. Hierbii is

het belangrijk dat de stukken muur niet vol-

ledig uitdrogen. Dit kan door de achterzijde

van de muur met aarde te bedekken en deze

vochtig te houden.

. voor het behoud van muurvegetaties of he't

herstel na de restauratie is het gebruik van

een kalkmortel strikt noodzakelijk. De

samenstelling van een dergelijke kalkmortel

bestaat uit I deel kalk op 3 delen zand en I
deel tras (tras bestaat uit frjngemalen turË

steen). Het is aangewezen oude specieresten

hierin te verwerken. Om de kneedbaarheid

@a. praktiik
van de kalkmortel te verhogen, kan eventueel

wat boekweit of roggemeel toegevoegd wor-

den.

. de voegen moeten niet geheel opgevuld

worden. Indien ze I cm inspringen zijn de

vestigingskansen voor nieuwe muurplanten

trouwens veel groter.

e Aanleg Yan nieuwe
muren

. voor de bouw van nieuwe muren gelden

dezelfte regels: het gebruik van kalkmortel

en het laten inspringen van de voegen. Er

moet wel rekening mee gehouden worden

dat de begroeiing van recent gebouwde

muren slechts zrer langzaam op garrg zal'

komen.

- 
Geyelbegroening

. alhoewel de meeste nieuwe muren niet

geschikt zijn als groeiplaats voor muulplan-

ten, kunnen ze ook een groen tin§e krijgen

door klimplanten. Zelfhechtende klimplan-

ten (klimop, wilde wingerd) kunnen soms

problemen geven bij verwijdering (bv. het

loskomen van de glazuurlaag bij bepaalde

stenen, of het lostrekken van voegen); bij

klimplanten die zich rond een raamwerk

winden (kamperfoelie, bosrank, hop, ...)

bestaat dit probleem niet.

De restauratie van de
ruihes van de Sint-
Baafsabdii te Gent

De ruïnes van de Sint-Baafsabdij getuigen

van het roemrijk verleden dat teruggaat tot

in de periode van de 12de tot de 15de eeuw.

In 1887 werd in de overgebleven abdijge-

bouwen een museurn voor stenen voorwer-

pen ingericht.

Naast de historische waarde heeft de Sint-

Baafsabdij ook een ecologische waarde. In

1988 werd door C.Strubbe een volledige

inventarisatie uitgevoerd van de flora in de

rurnes van de abdij. Naast vele korstrnossen

en mossen werden ook een dertigtal hogere

planten aangetroffen. Deze studie had tot

doel door een aangepast beheer en onder-

houd zowel de rurhes als de muurvegetatie

veiJig te stellen. Toen een deel van de ruïnes

een restauratie onderging, werd dan ook

rekening gehouden met de bestaande plan-

tengroei. Bij de aanvang van dewerken wer-

den de plaatsen met een kwetsbare vegetatie

aangeduid op opmetingstekeningen. De

werken zrlf werden uitgevoerd buiten het

groeiseizoen van de planten, nl. vanaf het

late najaar tot het vroege vooriaar. Naarge-
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lang de waarde van de begroeiing werden

verschillende technieken toegepast. De plaat-

sen waar een waardevolle begroeiing aanwe-

zig was, werden indien mogelijk met rust

gelaten. De aanpalende delen werden dan

extra onder handen genomen om de stevig-

heid van de muur niet in het gedrang te

brengen. Waar de muur te bouwvallig was,

werden groepjes stenen met de planten inte-

graal uit de muur gehaald en met banden aan

elkaar gehouden. Deze steenpakke§es wer-

den op een vochtige plaats bewaard. Bij de

voltooiing van de werkzaamheden werden

de pakketten terug in de muur gemetseld.

Waar de stenen individueel van elkaar vielen

werden de planten los bewaard.

Omwille van cultuurhistorische redenen en

om nieuwe groeiplaatsen te creëren, werd bij

de restauratie gebruik gemaakt van een zach-

te cement (ó delen zand, 2,5 delen schelp-

kalk, 0,5 delen witte cement) voor het

opnrllen van de voegen. Op de horizontale

bovenvlakken werd een ondoorlatende

cemendaag (mengsel zand en portlandce-

ment) aangebracht waarin groeven werden

gekerfd. Daarop kwam nog een laag bestaan-

de uit 4 delen met humus gemengd rivier-

zand, I deel schelpkalk en I/8 deel

pordandcement. Deze laag moest dienen als

ondergroei voor een deel van de eerder ver-

wijderde begroeiing.

Naast deze technische ingrepen werd ook

een folder gemaakt die de bezoekers van de

Sint-Baafsabdij wijst op de aanwezigheid van

enkele bijzondere muurplanten. Dit hele

project werd ondersteund door de Federatie

voor Milieubescherming Gewest Gent.

De raïnes pan dz Sint-Baofiabd.ij (Gandastaat

7 te Gent) zijn geopend l)an 3l maa.rt toï 3

nwetnbex Tijdens dz »intcrperitdz kunnen de

raïnes wel op aenvreag bezoeht word.en dnor

groepen. Deze groEsbezoeken hunncn aange-

waagd. wordin bij h et Bij hhemaseum,

Godshuizonlaan 2, 9000 Gent.
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Korstmossen op graven ?

Kerkhoven

Misschien doen kerkhoven meer denken

aan griezelverhalen dan aan natuur. Kerkho-

ven omvatten naast een aantal parkelementen

(grasvelden en bomen), veel stenen biotopen

als graven en muren. Rond de graven, waar

veel geschoffeld wordt, vinden éénjarige

"onkruidenl' een plaatsje. Op de zerken ze[

waarvan er bijna steeds aanwezig ziln van

meer dan I00 jaar oud, treffen we korstmos-

Er bettd.el, heel wat woroordelen tegen horst-
mossen op gra,ven.

en mosbegroeiingen aan. Die hebben zeer

veel tijd nodig gehad om er zich te ontwik-

kelen, en kunnen dan ook niet "snel even"

vervangen worden. Toch bestaan er veel

vooroordelen tegen begroeiingen op graven.

O Beheer
. er kan op aangedrongen worden om graven

met een waardevolle korstmossenbegroeiing

als minireservaat te bewaren. Normaal wor-

den oude graven na het vervallen van de graË

concessie verwijderd. I{iervoor is uiteraard

eerst een volledige inventarisatie nodig en

moeten de waardevolle grafzerken aangeduid

worden. Natuurlijk kan de mossen- en korst-

mossenbegroeiing ook op minder oude gra-

ven bewaard blijven.

. oude kerkhofmuren herbergen vaak waar-

devolle begroeiingen. Het beheer en onder-

houd ervan kwamen reeds aan bod onder

'levende muren'.

. het beheer van de perkjes rond de graven

bestaat in vele gevallen uit het jaarlijks

schoffelen van de onkruiden. Voor talrijke

akkeronkruiden is dit ideaal. Het sproeien met

. korstmossen geven het monu-

ment een eerbiedwaardig karak-

ter, een sfeer van ouderdom.

. de minieme rol die korstmossen

spelen in de aÍbraak van rotsen tot

sediment is eerder te zien op een

geologische schaal (duizenden

jaren) dan op een historische

schaal (tientallen jaren). De eigen-

lijke aÍbraak gebeurt onder invloed

van de weersomstandigheden. We

kunnen dan ook niet zeggen dat

kostmossen de monumenten schade

berokkenen. lntegendeel: ondanks

het Íeit dat ze tot een millimeter

diep in de steen kunnen binnen-

dringen, is het beschermend efrect

t.o.v de (zurQ neerslag veel belang-

rijker dan de mogelijke schade.

. indien een grafmonument omwil-

le van stabiliteitsredenen hersteld

moet worden, kan het noodzake-

lijk zijn de grafstenen opnieuw te

Yoegen. Hiervoor moeten echter

niet alle korstmossen Yan de

gehele grafsteen geschraapt wor-

den. Het mechanisch afschrapen

van korstmossen zal de grafzerk

trouwens nog meer beschadigen.
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tige ondergroei is veel natuurlijker dan de

kale grond. Ook de spontane opslag van

struikgewas en de aanwezigheid van dood

hout kunnen hier getolereerd worden: ze lig-

gen niemand in de weg.

. tenslotte kunnen verlaten kerkhoven via

'niets doenl tot een boeiend (park-)bos ont-

wikkelen. In het buitenland (o.a. Londen)

bestaan reeds dergelijke kerkhofreservaten.

Mnar hefit 150 woed.mzesterpadlcn werden
getell. op een herhhof in Borglaon (Lirnbwrg).

herbiciden en het afiCekken van de bodem met

grind zijn daarentegen nefast voor de geva-

rieerde begroeiing aan éénjarige kruiden. Het

gebruik van herbiciden bevoordeelt boven-

dien de opkomst van tolerante soorten.

. gazons kunnen tenminste ten dele als hooi-

land beheerd worden. Een strook gazon

langs de paden en rond de graven kan, naar-

gelang die veel belopen wordt, om functio-

nele redenen bewaard blijven. Eén tot twee

maal maaien met een afyoer van het hooi

volstaat om na verloop van een paar jaar een

bloemrijk hooiland te verkrijgen.

. veelal bestaat de beplanting op en rond een

kerkhof uit uitheemse coniferen. Inheemse

plantenetende insekten zijn hier niet aan aan-

gepast. Rond een streekeigen beplanting met

bomen en struiken (bv. een haag bestaande uit

verschillende soorten bloeiende struiken) valt

veel meer leven te bespeuren (zowel planten-

etende insekten, als vogels en andere dieren

die van deze insckten leven). Het is dus aan-

gewez€n voor nieuwe beplantingen vooral

streekeigen sooften te gebruiken. Uiteraard

mo€ten de aanwezige uitheemse bomen niet

omgehakt worden: deze (soms zeer oude

beplanting) kunnen immers ook een belang-

rijke esthetische waarde hebben.

. in de ondergroei van bomen en struiken

moet geen beheer plaatsvinden: de kruidach-
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Spoorweg-
terreinen (it.s,e)

Op spoorwegterreinen vinden we, op kone

afstanden van elkaar, z.Ëer grote milieuver-

schillen. Vlak naast de spoorweg, op de

schouwpaden en in de rangeerstations, is de

bodem zeer droog en zijn de temperaruur-

verschillen groot (zeer warm overdag, koud

's nachts). De meest typische spoorwegplan-

ten zijn hieraan aangepast. Het zijn vooral

éénjarige planten zoals kandelaartje, vlasbek-

je, kleine leeuwebek, tweejarige soorten zoals

koningskaars, wilde wouw, reseda, maar ook

droogtebestendige overblijvende planten

zoals St.-|anskruid en verschillende vlinder-

bloemigen. Voor bijen vormen de spoorweg-

Stenig e spoorweg b errnen
ak h et Sint-Jonshruid..

terreinen belangrijke foerageergebieden, ter-

wijl de open plekken op de grond een

geschikte nestgelegenheid bieden. Ook vlin-

ders vinden er hun gading: voldoende nec-

tarplanten, ruigten met voedselplanten voor

de rupsen (o.a. grassen, brandnetel) en zon-

nige plaatsen waaÍ z-e zich kunnen opwar-

men. Zo komen er op het verlaten

spoorwegterrein§e'Weelde-Statie' ten noor-

den van Turnhout maar liefst 23 soorten

dagvlinders voor, waaronder de zeer zeldza-

me kleine parelmoervlinder.

lF

De spoorbermen, waar een dichte begroei-

ing aanwezig is, zijn minder droog. Hage-

dissen hebben zowel de dichte vegetatie

nodig als de open stenige plaatsen langs het

spoor, waar ze kunnen opwarmen. Dichtbij

vrrunen een geschihte groeiplaats voor droogtebestend.ige planten

IU PT TXTIN ZJN MENI'F^I MINDER 3Ï(2RENP I/OCR DEREÀI

het spoor worden geen houtige planten toe-

gelaten omwille van de veiligheid. Verder

van het spoor komen wel struiken en bomen

voor. Hier kunnen zowel vogels als kleinere

en grotere zoogdieren (o.a. vossen) een

schuilplaats vinden. Voorbijrazende treinen

storen hen blijkbaar minder dan de aanwe-

zigheid van mensen.

Naast de spoorwegberm is er soms nog een

greppel waarin waterplanten kunnen groeien

en amfibieën hun eieren leggen.

Het grootste aantal planten en dieren komt voor op plaatsen die minder vaak

gebruikt worden. Frequent gebruikte sporen worden immers vrii gehouden met

herbiciden omwille van het brandgevaar. Aan elk station ziin er echter wel enkele

hoekjes of sporen die in onbruik geraakt zijn of zelden gebruikt worden.
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Tips

e Beheer
Bij Eoorwegterreinen d,ie nog ingebruih zijn, ts

de transportfunctie uiteraard de hoofclfi,rnctie:

praktische overwegingen en de veiligheid pri-

meren dus op het naruurbeheer. Dit wil ech-

ter niet zeggen dat beide doelstellingen

volledig tegenstrijdig zijn, wél dat er met een

aantal beperkingen rekening moet worden

gehouden. In een zone van enkele meters

naast het spoor wordt geen plantengroei

getolereerd omwille van de brandveiligheid

en in een nog bredere zone worden de

houtige gewassen regelmatig gekapt om de

elektrische lijnen en het spoor vrij te houden.

. Hooibeheer

Het klepelmaaien van bermen is geen

geschikte methode gezien het maaisel niet

behoorlijk kan worden verwijderd. Dit leidt

na enkele jaren tot verruiging van de vegeta-

tie. Uiteraard zal het financieel en praktisch

niet mogelijk zijn overal een degelijk hooibe-

heer door te voeren. Daarvoor zijn veel

spoorwegbermen te moeilijk bereikbaar. Een

inventarisatie van de ecologisch meest waar-

devolle spoorwegbermen kan wel aanleiding

geven tot een gericht (hooi)beheer op som-

mige delen. Bovendien moeten niet alle

vegetaties jaarlijks gemaaid worden: voor

zeer droge en schra.le begroeiingen volstaat

een driejaarlijkse maaibeurt.

. Kappen van houtige opslag

Waar houtige opslag niet kan getolereerd

worden, moet die op een degelijke manier

gekapt worden. Het verpulveren van de

houtige opslag met zware klepelmaaiers

is ecologisch niet verantwoord en bovendien

zeer onesthetisch. Het kapbeheer wordt best

gefaseerd afgewerkt. Indien hier en daar

kleine oppervlakten gekapt worden, hebben

dieren en planten de kans vanuit de naburige

(niet beheerde) stroken de gekapte delen

opnieuw te koloniseren. De kapeenheden

worden best loodrecht op het spoor geko-

zen: op deze manier wordt een variatie

in het beheer over de gehele milieugradiënt

van de spoorwegberm verkregen.

Het beheer van wrlaten spoorwegterreinen kan

uiteraard veel meer natuurgericht zljn. Deze

[erreinen kunnen best in beheer gegeven

worden aan instanties of verenigingen die

zich specifiek op natuurbeheer richten.

Verlaten spoorwegterreinen en ongebruikte

delen van grotere rangeerstations komen in

aanmerking voor een extensief hooi- en kap-

beheer, alhoewel ook al met begrazing erva-

ring opgedaan werd (bv. begrazing met

schapen en geiten in het natuurreservaat

Weelde-Statie, ten noorden van Tirrnhout).Verloten spllrwegteffeinen lenen zich witstehend tot een nd.turrlgericht beheex
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B raa kligge n d e
en opgespoten

terreinen
In steden zijn er veel terreinen die (tijdelijk)

niet gebruikt wotï":ïï: ti:ï.ï

industrie, bewoning, ...)

nog ingevuld moet

worden, of om buffer-

gebieden rond zware

indusuie, oude stor-

ten enz. Doordat de

mens deze terrei-

nen (voorlopig)

niet gebruikt,

krijgt de natuur

de kans ze in

te palmen.

De bodem van dergelijke terreinen bestaat

slechts zelden uit het oorspronkelijk materi-

aal: meestal is er van elders materiaal aange-

voerd. Soms betreft het voedselarme grond,

vaak rijk aan puin en kalk.

Hier kunnen dan ook heel wat zeldzame en

bedreigde planten gevonden worden. Met de

aanvoer van grond komen trouwens heel wat

plantezaden mee. En dat verklaart dan weer

de aanwezigheid van een groot aantal streek-

vreemde en uitheemse soorten, vooral daar

waar veel transport van goederen plaatsvindt

(havens, spoorwegen, overslagbedrijven).

In de beginjaren komen vooral éénjarige

(o.a. veel akkeronkruiden zoals kamille,

klaprozen, ...) en weejarige kruiden (o.a.

duizendguldenkruiden, toortsen, zwarte

Winderstruihen trehhen tijd.ens d.e bheiperi.ode veel nectar zoehend.e vlind.ers oan.

mosterd, Hongaarsc raket, ...) voor f)e betckenis zijn voor talrijke blocmbezoekencle

begroeiing verandert dan ook nog sncl. insekten, r'ir-rkachtigen die op het vrr.rchtpluis

Neàrm:ltc er zich meer 
'aste 

planten 'csti- ÏÏ::"1t:ï::i::ï,ïJ-:ï,:'ï:::'
gcn, stabiliseert dc plar-rtcr-rgroei zich. Soms

kunnerr er orchideerijkc vegetaties ontstirrrl. l)e r«rchtigc opgespotcl-l tcrreinen in haven-

T,ondcr behcersmaatregclen groeit het ter- gebicden \'()rmen vaak eett aantrckkingspool

rein vroeg of laat mct struikgcu,as voor watervogcls. Na cen tiental jaar onge-

dicht. Zo kan de kolonisatie sttxrrde onnvikkeling kutrnen dergc-

Joor vlrnderstruik in lijkc pllsselt uitg,roeicrt tot

stadskcrnen zccr sncl 
voedsel' 

rvaarclcvolle moerasgcbicder-r.

gaàr: op cc. vijrtll jaar arme en kalkriike grond 
vogcls dic uit urccr .arrur-

ka'r het hele terrei. is een zeer goede basis
lijke rnoerasgebieden verdrvc-

voor het ontstaan Yan
dichtgegrocid ziin. r.ren zijn, lrebbcn in dczc

Anderc struiken en 
een gevarieerde 

'vergcten' tcrreincn cc, ideale

bon.ren die braakliggendc 
begroeiing'

broedplaats gevonden. Het is

terreinen snel kur-rr-rcn koloni- dan ook ttiet verwonderlijk dat

scrcn, zijr-r wilgen er-r bcrkerr. Ruigc cnkelc van dcze tcrreincn reeds de starus \ran

begroeiir-rgen die botar-riscl-r misschien icts natuurrcservaat krcgct-t (o.a. de 'I(rifecnd'

minder intcressant zijr-r, kunnen wel van in hct Annvcrpse l'ravcngebied).

a

De Kuifeend is ondanks zijn ligtng in de Antwerpse haven een id.ealc broed.pla.ats vom wgeb,
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Tips

- 
Beheer

. niets doen is vooral aangewezen als er

reeds spontaan struweel aanwezig is, ofvoor

moerassige terreinen. Ook pioniersvegetaties

behoeven de eerste paar jaar geen beheer: pas

als de vegetatie zich begint te sluiten kan

naar een hooibeheer overgeschakeld worden.

. hooien is aangewezen als er reeds een

gesloten vegetatie aanwezig is. Her verhin-

dert dat het terrein verruigt en alles in een

brandnetel-distelruigte verandert. Door

bepaalde delen jaarlijks te maaien (geeft

aanleiding tot een kruidenrijk grasland),

andere delen slechts om de twee tot drie

jaar (geeft aanleiding tot een ruigtevegtatie)

en sommige delen helemaal niet (ontstaan

van struikgewas en bos) kunnen we meer

variatie krijgen. Bij een maaibeurt om de

twee tot drie jaar kan best in fasen gemaaid

'rVt í?n Ifunihpaard.en wordan reedl op wrschilkndz plaatsen ingezet poor het natuwrgericht beheer van
grote gebiedzn (hier da K.eine Weerd. nabij Mans*icht)."f
worden: het ene jaar één deel, het volgend

jaar een aanpalend deel.

. begrazing komt enkel in aanmerking voor

grotere terreinen. Bij een extensieve begra-

zing kunnen zowel bosjes, struikgewas, ruig-

tekruidenbegroeiingen, grasland als op

kleine schaal zelfs pioniersbegroeiingen in

stand gehouden íorden. Indien geopteerd

wordt voor een begrazing het ganse jaar

rond, zijn winterharde veerassen een nood-

zaak. Uiteraard is dit beheersrype enkel

geschikt indien geweten is dat het terrein

voor een lange periode kan beheerd worden.

- 
Natuurtechnische
milieubouw

. natuurtechnische milieubouw is enkel

aangewezen op terreinen met een geringe

variatie. Mits enkele technische ingrepen

kunnen de kansen voor het ontstaan van een

gevarieerde natuur op ruderale terreinen

(met veel ruigtekruiden) sterk toenemen. De

algemene principes werden in het vorige

hoofdstuk besproken. Mogelijkheden bestaan

o.a. in het creëren van reliëf, het graven van

plassen met glooiende oevers, ingrepen die

de waterstand bernvloeden .
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Parken behoren tot de grotere groenelemen-

ten van stedelijke gebieden. De meeste van

onze parken (ontstaan vanafhet begin van de

l9de eeuw) zijn aangelegd in de Engelse

landschapsstijl. De romantische halfopen

parklandschappen waren een uiting van het

verlangen van de stadsmens naar meer natuur

in zijn onmiddellijke omgeving. Ze dienden

een weerspiegeling van de naruur te zijn.

In de praktijk is deze gedachte om natuur

dichter bij de mens te brengen vooral op de

vorm gericht. Uiteindelijk bepaalt de mens

welke soorten er groeien en waar ze dat doen.

In het begin van de 20ste eeuw werd het

beheer steeds intensiever: schoffelen, wie-

den, bemesten, besproeien en het gebruik

van herbiciden. De natuur kreeg steeds min-

der kansen. Maar waar het natuuronvriende-

lijke beheer wat vermindert, bewijst de

natuur dat ze best in parken kan overleven.

Het achterwege laten van biociden bij het

onderhoud van het gazon kal dan ook aan-

lÍ
l(l
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Madzlizfia en draad.ereprijs gewn zelfi aan een f'requent gemaaid gazon een klzurrijh harahter

leiding geven tot de vestiging van allerlei

kruiden, terwijl het jarenlange maaien en

afuoeren van het maaisel een verschraling

van de bodem teweegbrengt en bijgevolg

een soortenrijk grasland oplevert.

In vele oudere parken treffen we bovendien

monumentale bomen aan. Aangezien een

parkbeheer niet gericht is op houtproduktie,

kunnen deze bomen er veel langer blijven

staan dan in vele bossen. Deze oude bomen

zijn var. belang voor allerlei holenbroeders

en voor boombewonende vleermuizen.

|ammer genoeg worden bomen met holen

omwille van veiligheidsredenen omgezaagd.

Voor bosvogels behoren parken tot de voor-

naamste biotopen in steden. Tot zelfs mid-

den in grootsteden komen soorten als

boomklever, grote bonte specht en bosuil

voor. Bepaalde soorten) zoals merels en

andere lijsters, komen in deze parkmilieus

in grotere aantallen voor dan in hun natuur-

lijk milieu. Daarnaast worden ook veel

siervogels (bv. halsbandparkiet, Canadese

gans) in parken aangetroffen, al dan niet in

halfivilde toestand.Ro4/qhflscH 4]JN pe PARI(B'I AIJEzu ouA \oRMI MEr c[,A DEfiEER

IT

@

aaaaaooaaaaoooaoa

Parken (it.e,t t,t2,t4)

/) " "'\



Tips

§
L
o\ll-
-\
o
N
-\
+,
vt

A vanaÍ de I6de * !7de eeurv wer-

den in tuinen sierplanten gekweekt.

ln het begin waren dit ook veel

inheemse planten die nu geen sier-

waarde meer hebben. Vanaf de

!9de eeuw werd een groot assoÉi-

ment uitheemse sierplanten in aller-

lei tuinen en parken aangeplant. De

Stinzenplanten ak sneewwhlohj es kwnnen
zich sp1ntd.an in parhen witbreid,an. -

meeste van deze planten konden

slechts standhoudeTr dankzij een

sterk doorgevoerd en duur onder-

houd. Toen dit wegens Íinanciële

redenen achterwege bleeí verdwe.

nen de meeste planten. Toch kon'

den een aantal sooÉen zich aanpas-

sen en zich zelfs binnen de park- en

tuinmilieus uitbreiden. Sierplanten

die zich gedurende een lange perio-

de na hun introductie in parken of

tuinen blijven handhaven, noemen

we stinzenplanten. Onder de stin-

zenplanten vinden we veel bolge-

wassen zoals sneeuwklokje en bos-

tulp maar ook andere kruidachtige

gewassen zoals Italiaanse aronskelk,

vingerhelmbloem, vingerhoedskruid

en kleine maagdenpalm. Ze ziin

vooral gebonden aan kalkriike en

Iuchtige bodems (Lit. 7).

- 
Beheer

. gazons die niet intensief gebruikt worden,

kunnen best omgevormd worden tot hooi-

land en twee maal per jaar gemaaid worden.

Een hooibeheer is niet mogelijk op plaatsen

die nog betreden worden. Grasvelden die

een praktisch gebruik hebben (bv. ligweide,

speelterrein, ...) kunnen beter als gazon

behouden worden. Dit wil echter niet zeg-

gen dat de sooftensamenstelling van het

gazon niet spontaan kan evolueren. Op dit

'ecologisch gazonbeheer' wordt verder inge-

gaan bij het beheer van ruinen.

. parken vormen de stedelijke biotoop bij

uitstek waar begrazing mogelijk is. Veel par-

ken zijn vrij groot en bieden mogelijkheden

voor begrazing met runderen en paarden.

Een extensieve begrazing het hele jaar door

kan een zeer gevarieerde structuur van de

begroeiing opleveren. Afhankelijk van het

rype paarden of runderen (tamme, hoornlo-

ze rassen gebruiken i; k"r, h.t terrein zonder

probleem toegankelijk blijven. Betreding is

hier, in tegenstelling tot het hooilartd, geen

probleem. In Nederlandse parken is reeds

heel wat ervaring opgedaan met begrazing

door Galloway-koeien.

Grote aantallen watervogek m.ahen planten-
groei in iljwrs onraogekjk.

. vijvers zijn in vele parken niet meer dan

een dikke wierensoep. De oorzaak hiervan

zijn de talrijke siervogels (ganzen, eenden,

zwanen) en soms ook een overpopulatie aan

vis. Bovendien hebben de vijvers weinig

structuur: ste ile , verharde oevers en een

uniforme diepte. Herprofilering van oevers

kan hier meer variatie brengen. Een zacht

glooiende oever en daarnaast ook grotere

ondiepe delen waar moerasvegetaties zich

kunnen vestigen, maken het geheel al

veel aantrekkelijker .

. de oude, vaak monumentale bomen zijn van

belang voor holenbroeders en boombewo-

nende vleermuizen. Er zou dan ook meer aan
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@ o" praktiik

Het Boekenbergpark:

20 iaar natuu wriendel iik park-

beheer

ln 1973 wilden enkele beginnende floristen

hun kennis van wilde planten aan de werke-

lijkheid toetsen door het Boekenbergpark

(Deurne-Antwerpen) te inventariseren. Tegen

alle verwachtingen in werd er een rijke flora

aangetroffen, met veel lentebloeiers en bos-

planten. Nochtans was het hele park sterk

getekend door de recreatiedruk: overal paden

en paadjes, kaalgelopen hellingen, tennisvel-

den, kooien met damherten, exotische vogels

en zelfs lijsters en merels.

Het kon dus niet bij deze inventarisatie blij-

ven: er moest iets gebeuren om het park op

een meer natuurlijke manier te laten beheren.

Daarom werd de Studiegroep Boekenberg-

park opgericht. Het beheersplan houdt

zowel rekening met de aanwezigheid van

inheemse wilde planten, van (park-) exoten,

en met de wens om explosief uitbreidende

sooften in de hand te houden. In de mate van

het mogelijke wordt in het parkbeheer zoveel

mogelijk "niets doen" als beheersprincipe toe-

gepast; dat houdt o.m. het behoud van zoveel

mogelijk dood hout (o.m. staande en liggen-

de grote boomstammen) in. Een groot aantal

gazons werd reeds omgevormd tot hooiland,

en de dierenkooien werden verwijderd. Het

zwaartepunt van het beheersplan ligt op het

botanisch aspect: zonder plantengroei geen

park ! Maar aangezien het . hier om een

beschermd (park-) landschap gaat, komen

ook andere aspecten aan bod: een historisch

kasteel, een intacte gietijzeren brug, een rot-

senbrug, een restant van een Chinese pagode,

een ingebuisde beek, en recreatieve elementen

(bv. sporwoorzieningen).

De uiwoering van het beheersplan leidde

eind jaren tachtig echter tot een spontane

tegenactie vanwege buurtbewoners, de

groep SOS-Boekenbergpark. Aan de basis

van dit conflict lagen ondermeer de duidelijk

verschillende natuurbeelden, een gevoel van

onveiligheid en een gebrek aan informatie.

Een zoveelste illustratie dat zulke projecten,

buiten de aandacht voor de natuurweten-

schappelijke aspecten, ook een breed maat-

schappelijk draagvlak behoeven.

Wïe rneer wil weten wer dz ervaringen /net het

nataurwienfukjh beheer tan het Boekenberg-

parh han steeds clntmt opneruen ?ilet dr Stndic-

groE Boekenbergparh.

Contactad.ressen :

Jaul Sfurnbrouch, Dra.henhoJlaan 147, 2100

Deume, tel. 03/j21.32.75.

Ë,ric Molenaary Ferd..Coosem.ansstx 24, 2600

Bcrchem, tel. 03/2 I 8.59.ó9.

Ooh owde of d.odz bomen hwnnen een pla.a.ts

hrijgen in parhen: hier werd. d.e krwin wel orn
v e i lig h e i d.s r e dz n en w rw ij d.er d..

dacht moeten besteed worden aan het behoud

van deze bomen daar waar de veiligheid dit

toelaat. Eventueel kunnen alleen de gevaarlij-

ke takken verwijderd worden.

. dood hout betekent meer kansen voor

zwarilnen en insekten. Houtstapels en tak-

kenhopen kunnen bovendien als schuilplaats

dienen voor egels, kleine marterachtigen, en

als broedbiotoop voor vogels.

. aanplantingen gebeuren best met inheem-

se plantesoorten of stinzenplanten. Waar

mogelijk moet echter gebruik gemaakt worden

van spontaan opkomende stmiken en bomen.

. niet alle beheersvormen zijn overal moge-

lijk. Een zonering is dan ook aangewezen,

met intensiever beheer op frequent gebruik-

te plaasen en een extensiever beheer op de

minder vaak gebruikte.

Een voorbeeld hiervan is het parkbeheer in

Ieper: in een smalle strook aan weerszijden

van de paden wordt er een gazonbeheer

gevoerd en verder van de paden af een hooi-

beheer. Ook niets doen moet in bepaalde

hoekjes zeker tot de mogelijkheden behoren.
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Tuinen (it.e,tt,t2)

In vergelijking met de rest van Europa heeft

België een ongewoon hoog aantal huizen

met een eigen ruin, nL. 7O o/o. België wordt

hierin enkel nog voorafgegaan door Enge-

land en Wales. Het moet dan ook duidelijk

zrjn dat tuinen in verstedelijkte gebieden een

belangrijk deel van het groenareaal kunnen

uitmaken. De naruurwaarde van een tuin

hangt echter af van het tuinonderhoud van

de individuele tuineigenaar: zo is de waarde

van een "biljardaken"gazon ofeen cypressen-

haag voor de inheemse flora en fauna gering,

terwijl in tuinen met meer inheemse planten

en met meer structuurverschillen (grasveld,

struiken, bloemperken, moestuin) reeds heel

wat meer dieren en planten kunnen overle-

ven. IIet spontaan dierenleven in tuinen

wordt meestal onderschat: in een modale

tuin kunnen al snel een duizendtal insekten-

soorten leven, insekten die op zich weer

een voedselbron vormen voor vogels en Stedelijhe tuinen yormen een echt lappend.ehen ruet een grlot natuurlijh potentieel

insektenetende zoogdieren. Deze insekten

maken een vaak onopgemerkt maar waarde-

vol deel uit van het leven in de tuinen en zijn

zeker niet steeds hinderlijk.

Tuinvijvers zijn vaak een bron van leven. Door

het verdwijnen van poelen uit ons landschap

en door de algemene watervenuiling zijn

tuinvijvers een belangrijk biotoop geworden

voor veel amfibieënpopulaties. Naast de

algemeen voorkomende bruine kikker en de

gewone pad komen ook soorten zoals de

groene kikker, de kleine watersalamander

en de alpenwatersalamander regelmatig in

uinvijvers voor. Voorwaarde is wel dat er

geen vissen uitgezet werden. Dit geldt

trouwens ook voor veel ongewervelden

waaronder libellen.

In ruinen komen grote dichtheden aan

broedvogels voor, zij het van een

zeer beperkt aantal soorten. Het zijn vooral

soorten die oorspronkelijk in bossen leefdep:
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tuinen vertonen immers

structurele gelijkenissen

met bosranden door de

aanwezigheid van bomen

Tuinen met veel

(streekeigen) struiken

herbergen de meeste

sooÉen broedvogels.

lokken besdragende struiken

(wilde lijsterbes, gewone

vlier) eveneens veel vogels.

Een Babylonische spraakver-

warring

De laatste tijd duiken steeds meer termen

op als het gaat om natuurvriendelijke tuinen.

Tnveel dat we als leek door de bomen

het bos niet meei zien. Daarom willen

we hieronder enige klaarheid in de termino-

logie scheppen.

. De gewone siernrin

In een gewone tuin bepaalt de mens welke

planten er zullen groeien en waar ze dat zul-

len doen. Meestal zullen de aanplantingen

bestaan uit cultuurvariëteiten en uit uitheem-

se of inheemse planten met een hoge

sierwaarde. Andere planten worden gekozen

omwille van hun functie: een grasmat voor

zijn stevige dichte zoden, of snelgroeiende

coniferen als groenblijvende haag.

. De heemtuin (zie tabel 4)

In heemtuinen staan enkel wilde plantesoor-

ten, en dan nog vooral streekeigen soorten.

en struiken, afgewisseld met

mecr open delen zoals grasvel-

den. De grasvelden wordcn door

vogels (bv. zanglijsters en merels) vooral

opgezocht om voedscl te zoekcn. In dc herf'st

In de gewone siertuin vinden ntaar bitter weinig d.ierslorten voedsel of ond.erd.a.k. In de wildc-plantentuin wordcn enkel inheeruse planten uitgezaaid.
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Tabel 4 : Enkele verschillen tussen een wilde-plantentuin en een natuurtuin.

Wilde-plantentuin Natuurtuin

We onderscheiden twee typen binnen de

heemtuinen al naargelang de wilze waarop

ze tot stand komen: een wilde-plantentuin of

een natuurturn.

Het ruilieu en het beheer bepolen d.e pariatie
tn een na.t turturn.

. De wilde-plantentuin (zie tabel 4)

Dit is een tuin met (wilde) plantesoorten uit

eigen streek (in een botanische tuin zijn de

soorten niet uit de eigen streek). De planten

worden echter uitgezaaid en uitgeplant. Plan-

ten die niet gewenst zijn of zich te sterk uit-

breiden, worden weggewied. De mens, en

niet de natuuq bepaalt dus waar welke planten

groeien. Dit soort tuin sluit vrij dicht aan bij

de klassieke tuin. De begroeiing kan er wel

zeer natuurlijk uizien, maar is het eigenlijk

niet. In wilde-plantentuinen kunnen wel meer

dieren leven aangezien ze aangepast ziin aan

onze inheemse flora.

. De natuurnrin (zie tabel 4)

In natuurtuinen ordent de plantengroei zich-

zelf. Welke plantesoorten er groeien wordt

bepaald door de variatie in het milieu en

hangt ook af van welke sooften er in slagen

het terrein te bereiken.

aanleg

beheer

sooÉen-
samenstelling
en structuur

educatieve
wararde

Er worden in principe

geen planten ingezaaid

of aangeplant en

er wordt evenmin

gewied. De structuur,

en in zekere mate ook

de soortensamenstelling

van de begroeiing kunnen

iluNr! 
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minder, aangezien het om
kunstmatige begroeiingen
gaat

. natuurtechnische
milieubouw is zeer
belangrijk

. voedselrijke grond is

meestal niet geschikt
. heeft een langere periode

nodig voordat de begroeiing
zich ontwikkelt

weinig arbeidsintensieÍ :

van niets doen over I tot 2
maal maaien per jaar en
afooeren van het maaisel
(grazige vegetaties en heiden)
tot I maal ploegen of
omspitten (akkervegetaties)

bepaald door het milieu
en het gevoerde beheer

hoog : verschillen in de
spontane begroeiingen
tonen verschillen in het milieum

ln grotere tuinen

aan de rand van steden

kunnen ook tal van zoogdie-

ren voorkomen zoals egels,

mollen, wezel, bunzing

en zelfs Yossen.

wel nog berhvloed worden

door het beheer (maaien,

plaggen, kappen, ...).

Er is met andere woorden

een duidelijke relatie met

het naruurbehoud, al is er

natuurlijk een schaalverschil.

. vrii eenvoudig, geen
natuurtechnische milieubouw
nodig

. kan op de meeste
grondsoorten

. kan op korte termiin
gerealiseerd worden

erg arbeidsintensief : wieden
Yan ongewenste soorten,
aanplanten en zaaien, eventueel
water sproeien en bemesten

rechtstreeks bepaald door
de mens, kunstmatig,
'sooÉen worden gezaaid
en geplant
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Tips

Veel maatregelen die gelden voor parken ziin

ook toepasbaar voor tuinen. Voordat we aan

grote veranderingen beginnen, moeten we

wel nadenken wat we met de tuin willen

doen. Het praktisch gebruik zal nameliik in

belangrijke mate bepalen welke spontane

begroeiingen mogelilk ziin.

mere soorten. Gazons worden echter vaak

besproeid, bemest en met pesticiden bespo-

ten. Dit gebeurt om de ingezaaide soorten in

stand te houden, die niet noodzakelijk aan-

gepast zijn aan het terrein. Door niet te mes-

ten, niet te sproeien en geen pesticiden te

gebruiken, worden juist de spontane soorten

(zowel grassen als kruiden), die aangepast

zrjn aan het terrein, bevorderd. Het gevolg is

een veel kruidenrijker gazon, bestand tegen

droogte.

. de omvorming van een gazon naar meer

natuurlijke vegetaties is ideaal indien hij toch

niet gebruikt wordt. De meest voor de hand

liggende keuze is de omvorming naar een

hooi.land. De eerste jaren kan best rwee maal

per jaar gemaaid worden, waarbij het maaisel

afgevoerd wordt. Naarmate het hooiland ver-

schraalt (de begroeiing wordt ijler, lager, er is

minder groei) kan de maaifrequentie verlaagd

worden tot éénmaal per jaar (in het najaar).

. bij een zeer voedselrijke bodem kan even-

rueel eerst geplagd worden voor met maaien

gestart wordt. Dit heeft als voordeel dat een

deel van de mineralen zeer snel afgevoerd

wordt en dat er zich op de open plekken

makkelijker nieuwe soorten kunnen vestigen.

In de tuin han zond.er tteel problernen het aangenarue aan het notwurlijhe gehoppeld. word.en.
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Beheer

Veel ruinen hebben een behoorlijke opper-

vlakte aan gazon. Hiervoor zijn twee basis-

opties: behouden of omvormen.

. het behoud van een gazon is aangewezen

op plaatsen die veel gebruikt worden: speel

terreinen voor de kinderen, plekken die veel

belopen worden. Dat vereist wel een fre-

quent maaien, in het groeiseizoen bijna

wekelijks, maar belet daarom niet dat er

spontane evoluties optreden. Zelfs bii z,eer

frequent maaien kunnen nog bloeiende plan-

ten voorkomen, o.a. witte klaver, kruipende

boterbloem, madeliefie en draaderepriis en,

afhankelijk van de grond, ook wel zeldza-
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stedelijke milicus l-ret geval is, k:rn nict

vcel kwaad aangcricht worden. Maar

als vertrokke, w.rclt van een rer- Het kan

rein met een oorspronkclijke nooit kwaad plaatseliike natuur-

txrdem (de 
'orming 

van een beschermers eens oP voorhand raad te

txrclcm duurt minima:rl hon- Yragen' of een natuuÉuin te bezoeken'

rlcrtl jaar) of ccn spccifick Daardoor kunnen we ons een beter

strcckcigen karakter (bv dui,- beeld vormen van wat mogeliik is

gror-rclcn, vcnige terreincn) zijn tlc en ontgoochelingen

aanvocr 
'an 

grond cn rcliëfwijzigin- vermiiden'

gcn uitcraard niet aangcwczcn.

De variatie in het m,ilieu han ooh yergroten dnm drogische ingrepen wa.arbij het reliëf en
dc bodem g ewij zig d w md.en.
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Natuurtechnische aanleggen van gradiönten, waarna dc

milieubouw begroeiing zich spontaan kan vesti-

Drastische ingrcpen kun- gen en evolueren, eventueel

nen het r,olledig of Hoe 
gesnrurcl door een beheer.

gedeeltelijk omvor- schraler het gazon is' 
Er-rige voorzichtighcid met

, hoe minder snel het grasmen van hcr oor- dcrgelijke maarrcgclcrr is wcl

spronkelijk reliëf of de groeit en hoe minder tiid 
rrrngewezen. Als hct uit-

b.clemsamenstellirrg het onderhouo 
,ilngspunt een egaal tcrrein is,

inhor.rclen. Dit hecft als Yergt' 
zondcr enige variatie of naflJllr-

doel de variatie in het milicu rvaardc (bv een beronnen parking,

te vcrgroten door het'kunstn-ratig' een sterk bcntest gazon), zoals veelal in
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Vaak gaat de aanleg van een tuin

gepaard met het bouwen ofverbou-

wen Yan een huis, een actiYiteit die

veelal grote hoeveelheden stenen

en puin oplevert. Normaal wordt

dit opgehaald om elderc gestort te wor-

den, wat veel geld kan kosten.

Steengruis en puin kunnen ook in de

tuin echter een nuttige bestemming

krijgen, als bodem yoor zeer bloemriike

begroeiingen met kruiden als tooÉsen,

honingklaver, kandelaartie enz., die het

van dergelijke stenige terreinen moeten

hebben.

. met grotere stenen, dakpannen, tegels

enz. kunnen schuin aÍlopende stapel-

muurties gemaakt worden: de tussen-

ruimte kan opgevuld worden met zand

en Íiiner puin. Met keermuuÉjes kunnen

drie vliegen in één klap geslagen wor-

den: hoogteverschillen in de tuin creë-

ren, een deel van het Íijner puin venver-

ken achter de muur en de muur vochti-

ger en dus geschikter voor muurplanten

maken. Er zal een duidelijk verschil ont-

staan tussen beschaduwde muren met

Yooral varens, en zonnige muren met

vooral bloeiende planten.

. met puin kan ook een ondiepe bodem

gemaakt worden. Door eerst een laag

puin aan te brengen, wordt de bovenlig-

gende laag zeer droog en luchtig. De

planten kunnen dus enkel in de ondiepe

laag woÉelen. Dit maakt het terrein

geschikt voor droogte-bestendige planten

(bv slangekruid, theunisbloem, toort-

sen...). Dit milieu is veqgelijkbaar met

verhoogde spoorwegbermen.
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.D Wat met de haaS ?

bomo €q struito gebroik. Tab€l 5 gr.ft c.n Ndicht van de argtkzn @nen.

TabC 5 : lnh€eílse bom€n en seuiken gesóikt voor dë àanleg Yàn hagen en houtkanten,
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kruisbes

groenblijvend

aandeel in de haag

t*

(*)

oo

!

oU
o
d
E
I
o

*

#tS
e.\

eenstijlige
meidoorn

bosroos

à\
.íÈr

hondsroos

\#-
Bef,.

'(\
hulst

Ë
haagbeuk

rfi
".r

spodchorrt

&
hazelaar gewone es

tt
{r
rode

kornoelie
gele

kornoelie

ry
veldedoorÍr

íd
Gelderse

1.1OOS

+/t1
Lrt

+

3 2 3 I I 2 2 3

losse hagen oí
sfuuden

* * * * * r* * * * * (*)

geschoren
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De natuurtuin Hof ter Saksen

te Beveren-Waas

Hof ter Saken is een parkgebied dat eigen-

dom is van de Gemeente Beveren-Waas. In

het voorjaar van l99I werd besloten om een

natuumrin aan te leggen op een maisakker

net buiten het parkdomein. De tuin wou een

weerspiegeling zijn van de verschillende

landschapsrypes van het Land van Waas: een

srukje Scheldevallei, de cuesta van Waasmun-

ster, een vijver, een heideterreintje, een wiel

(diepe plas die ontstaat na een dijkdoor-

braak), een stukje laagveen en een dijk.

Tijdens een informatieronde werden verschil-

lende Bèlgische en Nederlandse natuumrinen

bezocht, waarbij telkens één aspect in het bii-

zonder aan bod kwam: de aanleg, de tuinar-

chitectuur, natuureducatie, natuurtechnische

milieubouw en onderhoud.

Daarnaast werden op het terrein een aantal

metingen uitgevoerd om de aanleg zo opti-

maal mogelijk voor te bereiden. Z,o werden

bv. hoogteverschillen in het terrein opgeme-

ten. Dit was belangrijk om later bepaalde ele-

me nte n op de meest geschikte plaats te

leggen (bv. een dijk op de hoogste delen van

de akker). Bovendien werd gedurende

een heel jaar wekelijk het grondwaterpeil

gemeten om de juiste diepte van de toekom-

stige vijver te bepalen. Een echte vijver

met veel waterorganismen mag ook in de

zomer niet droogvallen.

Ook de bodemstrucnrur en de voedselrijk-

dom van de bodem werden bepaald en er

werd nagegaan welke delen van het terrein

veel in de schaduw van de aanpalende

bomenrij lagen. Grondsoorten die een dui-

delijke verschillende begroeiing gcven op een

zuid- of een noordhelling werden dan ook

op de zonnigste delen van het terrein aange-

bracht. Zo komen de verschillen het best tot

hun recht.

De aanleg van de natuurtuin ging gepaard met

veel grondverzet. Dit resulteerde in eeir rijke

variatie aan grondsoorten en reliëf. De aange-

voerde grondsoorten waren alle afkomstig van

plaatsen uit het Waasland, en werden gewon-

nen op plaatsen waar reeds werken in uiwoe-

ring waren. Voor de aanleg van het wiel werd

gebruik gemaakt van een grote folie.

Het overgrote deel van de vegetatie is spon-

taan. Toch werden ook enkele aanplantingen

uitgevoerd. In de'Scheldevallei' werden enke-

le wilgen geplant, de tuin werd omheind met

een gemengde haag, en er werd een hoog-

stamboomgaard aangeplant.Ter illustratie

van het verschil in soortenrijkdom tussen

intensieve landbouwgraslanden en de meer

natuurlijke graslanden werd een grasland

ingezaaid dat bemest wordt.

De belangrijkste beheersmaatregel bestaat

uit het maaien van de begroeiing en het ver-

*ijd"..n van het maaisel. In het Scheldeval-

Iei-deel wordt voorlopig nog niet gemaaid.

De begroeiing bestaat hier uit lisdodde en

wilgestruweel. Het merendeel van de natuur-

tuin wordt twee maal per jaar gemaaid met

een maaibalk: één maal na 15 juni, een twee-

de maal na 15 september. In een klein deel

van het terrein wordt geen beheer gevoerd.

De natuurtain Hof ter Sa.hsen is gelegen in

Bneren-Wa.as en is gratis toeganhekjh. Tijdons

bet zomerseinen (1ó/4 tot 15/10) is hij alle

dagen toeganhelijk ttan 10 tot 18 u, in de win-

ter (1ó/10 ïot l5/4) enkel tijdzns de werhd,agen

en iedzre 2e zmdng van dc maand. van l0 tot

17 w. Geleidr wandelingen kunnen aange'

waagd wmden (tel. 03/775.25.5 t ).

Een andcre natuurïuin die ab madel gediend.

heert vom de natuurtuin Hof ter Sahsen, en

waa.r o? a,a.nwa.ag geleide bezoehen georgani-

seerd. wmdzn, is de natuurtuin bij de gezin*

boerderij tan l6ewi4 nabij Hasseb. Hiervom

han d.e beheerder -pan d.t gezinsboerderij

geconta.cteerd. word.en: Pnul Vos, Kiew'itdreef 7,

3500 Hasseb, tel. 011/21.08.49.

Wandelen in het Hof ter Sahsen is hennisruahen rnet het l.andschap »an het Land tan Waas.
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Een nrin op het dak I Het ligt niet voor de

hand maar het is wel mogelijk (Lit.S). In

dicht bebouwde gebieden is er weinig ruim-

te voor groen. Daken van woningen en flat-

gebouwen worden weinig of niet door de

mens gebruikt. Hier liggen aanzienlijke

mogelijkheden voor het uitbreiden van de

oppervlakte aan "groengebieden". Indien

deze mogelijkheden ten volle benut zouden

:*"

* Binnen de groendaken worden 2 types

onderscheiden :

Intensief beheerde groendaken

. Intensief beheerde groendaken hebben een

relatief dikke bodemlaag (20 - 50 cm) en een

speciale watervoorziening. Er worden tuin-

planten aangeplant. Dit houdt in dat er aan-

dacht moet besteed worden aan de stevigheid

van het dak. De bedoeling van deze groenda-

ken is de creatie van nieuwe open ruimte voor

de stadsbewoners. Wat het onderhoud betreft

extensief groendak

normaal dak

zijn deze intensief beheerde groendaken verge-

lijkbaar met gewone tuinen.

Extensief beheerde groendaken

. Extensiefbeheerde groendaken behoeven in

principe weinig of geen onderhoud. De vege-

tatie kan spontaan ontwikkelen nadat een

(dunne) laag aangebracht werd waarin de

planten kunnen wortelen. Ovcr de jaren hcen

stelt zich een evenwicht in met min of meer

stabiele vegetaties. Extersief beheerde groen-

daken zijn niet beloopbaar.

oROENDAKEN HFSEEN EEIAN6R)KE YOORDETENI DUITEN EN BIIJNEN

Een groen dak !

Tabel ó : Voor- en nadelen van extensieve groendaken.

voordelen nadelen

defecten gemakkelijk
op te sporen
lagere kostprijs

gewicht
defecten moeilijker
oP te sPoren
kostprijs
speciale dakbedekking
nodig

extreme
temperatuursschomme-
lingen kunnen defecten
veroolzaken (vooral bij
platte daken)
tèmperatuur onder het
dak kan hoog oplopen

worden, zou de oppervlakte aan groen van

een binnenstad verdubbelen. In België zijn

groendaken zeldzaam. In enkele Westeurope-

se landen zcials Zwitserland en Duitsland heb-

ben groendaken wel al een doorbraak bereikt,

zeker in stedelijke gebieden. Begroening van

daken is evenwel geen evenwaardige vervan-

ger voor open ruimte op grondniveau, maar

kan er wel een aanlulling van zijn.

tempering en isolatie
van daktemperatuur
geluidsdemping
esthetisch
oPvangen van stof
zuurstofproduktie
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Groendaken zorgen niet alleen voor een

mooier uitzicht, maar kunnen tal van func-

ties vervrillen in het stadsmilieu: ze bióden

stofpartikels, zuiveren de lucht, produceren

zuurstof, slaan regenwater op en verschaffen

levensruimte voor planten en dieren. Door

de verdamping hebben ze een gunstig effect

op de omgevingstemperatuur en op de

temperatuur in het gebouw. Groendaken

z,orgen in het algemeen voor een tempering

van de temperatuursschommelingen op en

ook onder het dak. Bij onbegroende daken

kunnen de dagelijkse temperatuursschom-

melingen sterk oplopen, bij groendaken wor-

den deze meer dan gehalveerd. Meerdere

groendaken in dezelfde omgeving ondasten

ook het afivateringsstelsel van de steden en

dempen het lawaai.

De bewoners'»an d.e orwingend.e appartbrnentsgebouwen genieten danhzij dit groend.ah va.lt een

rull'ier uitzi.cht (Cborweila; Keukn).

O Aanleg
De aanleg van een groendak is niet voor de

hand liggend. Groendaken vereisen immers

een speciale constructie en dakbedekking. Zo

moet het dak aan bepaalde voorwaarden vol-

doen wat de stevigheid betreft en mag het

niet te steil ziin (< 30').

Daken en andere ondoorlatende oppervlak-

ken bieden in eerste instantie weinig moge-

lijkheden voor de ontwikkeling van

vegetaties. Temperatuursverschillen zijn er

dikwijls zeer extreem en het substraat is niet

in staat water vast te houden. Bovendien

biedt het substraat weinig of geen houvast

voor plantewortels. Indien we opteren om

daken te laten begroeien moeten dan ook

verschillende kunstmatige lagen aangebracht

worden. Deze lagen moeten er voor z,orgen

dat de begroeiing zich kan vestigen, dat het

dak waterdicht blijft en beschermd wordt

tegen doorgroeiing met wortels.

De dakbedekking voor een extensief beheerd

groendak bestaat meestal uit volgende lagen:
HET ffSIiAANDE DAK.

HEf GRoENDAK,

pRAlNA6FÍjR6

VLIEs

DAKDICHTIN6

VEGETATIELAA6

FTLTERtAA6

BEc}1ERYIIjqAG

h/oRrEtDffr

PIANKEN

EALKEN

(D

Jc
=rcI

i-ï

l

t
r
I
1#

t
Wt*,É tf

I t!r t*
ö [l( t*

,,:l

Tips



Tijdcns de wrbowwing wn d.it shoppingcentuwm. werd. ongewer 14 700 m'd.ah omgetoperd. tot een tewein wor spel en ontspanning (Chorweiler, Keulen).

. de dakdichting: verhindert het binnen-

dringen van vocht.

. een wortelvast vlies: voorkogrt dat planten in

het dak doordringen. Een dergelijke laag kan

o.a. uit een dunne koperplaat bestaan. Tègen-

woordig bestaan er ook voldoende dakdich-

tingsmate rialen zoals zachte plastics die

voldoende wortelvast zijn. Indien de oor-

spronkelijke dakdichting uit binrmen bestaag

moet zeker een woftelvast vlies aangebracht

worden. Bitumen zijn immers een voedingsbo-

dem voor planten.

. een beschermlaag: moet de afclichting voor

langere tijd beschermen tegen statische, dyna-

mische en thermische belastingen. De afscher-

ming tegen mechanische belasting kan in vele

gevallen reeds door het wortelvast vlies gebeu-

,.n of àoo, de drainagelaag.

. een drainagelaag: deze laag zorgt voor

een afuoer van het teveel aan water bij

hevige neerslag.

. een filterlaag: verhindert dat de drainage-

laag verstopt raakt met fijn materiaal uit de

vegerarielaag.

. een vegetatielaag: dit is de laag waarin de

vegetatie moet wortelen. Deze laag moet

voldoende water kunnen vasthouden, ze

moet doordringbaar zijn voor wortels en ze

moet voldoende, maar zeker niet veel voe-

dingsstoffen bevatten.

Tegenwoordig leveren verschillende gespe-

cialiseerde bedrijven volledige systeemplaten

waarin al deze lagen verenigd zijn, soms zelfs

inclusief een vegetatielaag. We kunnen

natuurlijk opteren voor een.spontane koloni-

satie van het groendak door planten, waar-

door een veel natuurlijkere begroeiing ont-

staat. Er is dan wel meer geduld nodig.

- 

Beheer
Extensieve groendaken vragen nauwelijks

enig onderhoud. Alleen als zich na verloop

van enkele jaren houtige gewassen zouden

vestigen, moeten die verwijderd worden.

Het onderhoud van een intensiefgroendak is

daarentegen te vergelijken met dat van een

gewone tuin.
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De fauna van
onze steden

Vegetatie en dieren passen zich aan de ver-

stedelijking aan. Diersoorten die zich niet

aanpassen, verdwijnen of worden zeldzaam:

de meer flexiebele soorten daarentegen

kennen in verstedelijkte gebieden soms

ongeziene successen: denken we maar aan de

Gierzwal.uwm behorm
tot d.e beste i.nsektenbestrijd.ers 1)a.n de stad,

huismus, de gierzwaluw, de zwarte rood-

staart of aan minder graag geziene gasten

zoals de bruine rat of de huismuis. In tuinen

komen er meer egels en mollen voor dan in

meer natuurlijke biotopen. Bepaalde soorten

vertonen in steden een echte come-back

nadat ze op het platteland bijna uitgestorven

waren vanwege de jacht. Steenmarter en vos

zijn twee soorten die het stadsleven wel aan-

genaam blijken te vinden. Dit toont aan hoe

onvoorspelbaar de naruur wel is.

Een belangrijke aanpassing van wilde dieren

in steden is het wegvallen van (een deel van)

de schuwheid t.o.v. de mens: zo komen bv.

huismussen, Tirrkse tortels, wilde eenden en

tal van andere vogels broodkruimels bedelen

alsof ze nooit iets anders gedaan hebben.

Vossen plunderen de vuilnisbakken van de

bewoners in de buitenwijken. In Duitsland

en Zwitserland komen steenmarters zich

opwarmen onder de motorkap van de

wagen. Maar niet alleen worden wilde dieren

tarn, ook gekweekte dieren gaan zich spon-

taan in stedelijke gebieden uitbreiden. Hier-

bij hebben ze een stapje voor op onze

inheemse fauna omdat ze nooit geleerd heb-

ben de mens te wezen.

Stadscentra worden verder gekenmerkt door

soorten die aangepast zijn aan rotsmilieus.

Tuingrond.en word.en door de ijt erige graafwerhen van m.ollen t erlwcht.

*il

natuurlijke biotopen.

In België blijven ze wel beperkt tot de rand van

stedelijke gebieden. De burchten liggen in

stedelijke gebieden meestal in dicht met

smrikgewas begroeide plaatsen (bv. spoorweg-

bermen) of in tuinen (vaak onder tuinhuisjes).

In de Engelse steden zijn de vossen tam

geworden. Bij ons is dit niet echt het geval,

en we l«ijgen ze slechts zelden te zien, tenzil

misschien als verkeersslachtoÍïer naast een

drukke autoweg.

Het verkeer is trouwens de belangrijkste

doodsoorzaak van vossen in stedelijke

gebieden, maar de opzettelijke verdelging

van vossen door jagers is ook nog steeds

II

\

Voorbeelden zijn de huismus en de stads-

duiven, die trouwens afstammen van de

wilde rotsduif. Gierzwaluwen zouden in

Vlaanderen zelfs niet broeden moest er geen

bebouwing aanwezig zíjn, ze moeten het

immers vooral hebben van oudere gebouwen

met voldoende spleten onder de dakgoot

of tussen de pannen.

De vos

De vos, ons grootste roofiCier, is een recente

stadsbewoner. Hii heefr de stad wel al langer

ontdekt dan de steenmarter. In Londen

kwam hij in 1930 al in de stadsparken voor.

Nu komen vossen in sommige steden zelfs

in hogere dichtheden voor dan in meer
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belangrijk. De vossen in de stad leven

voornamelijk van afval, voedsel dat op

voedertafels achtergelaten wordt, etensresten

uit luilnisemmers of op luilnisbelten, naast

het meer gebruikelijke dieet van fruit,

vogels, muizen, ratten en ongewervelden

(vnl. regenwormen).

Vom meer infornatie of orn mee te werken

aa.n een betere bescbenning rron onze roofd,ieren

han u tereeht bij d"e. Nationale Carnpagne

Beschenning Roofd,ieren, Postbas 98, 2180 Ehe-

ren, tel. 03/653.06. 55.

- 

De steenmarter

De steenmafter is een rooflCier ter grootte

van een kat. Hii komt vooral voor in het oos-

ten en het zuiden van België. Vroeger bleef

hij vrij zeldzaam in het landelijk gebied en

kwam hij enkel voor op plaatsen waar zowel

boerderijen, houwallen, akkers en weilan-

den aanwezig waren. De laatste jaren heeft

hij vooral in het oosten van Nederland en in

Duitsland zijn jachtterrein tot in de steden

uitgebreid. Dit is niet verwonderlijk aange-

zien er in de steden zeer veel prooidieren

aanwezig zijn: stadsduiven, ratten en mui-

zen. Bovendien leefde de steetunarter altijd al

in de nabijheid van de mens. Alleen een klei-

ne gedragswijziging (het verliezen van een

De ws blijht recentelijh ooh in de rand;tedclij-
he orngeving yan Gent zijn in*ed.e gem.aa.ht
te hebben.

deel van de schuwheid) was nodig om hem

de stap naar de stad te doen zetten.

In de stad leeft de steerunafter vooral op zol-

ders waar hij via kleine openingen kan bin-

nendringen (een opening met een diameter

van 8 cm is voldoende). Ook op oude kerk-

hoven vindt de steenmarter voldoende

I

ltl
lrl

t
I

ll
lr

vo5§EN EN SIEENIïAKrE85 U/ËTE[ lN DE SI,q» & AffiDro w\re

@

{{ -j
ï

tr

F



In het oosten tan Ned.erland. en in Dwitsland is de steenmaner een echte stad.sbewoner gnt ord.en.

schuilplaatsen. In sommige streken in Duits-

land ontdekte hij ook de motorkap van

wagens als modern biotoop, droog en warm,

en dat lijkt hem wel te bevallen.

Of de steenmarter ook in België al aan zijn

veroveringstocht van stedelijke biotopen

begonnen is, is nog niet duidelijk, al werd hij

reeds gesignaleerd in Tongeren en als ver-

keersslachtoffer langs de Hasselse ring.

Vleermuizen

Vleermuizen hebben hun zomerkolonies

meestal in gebouwen of holle bomen. De

soorten die hun ondcrkomen in gebouwen

zoeken zijn meestal te vinden op zolders of

in spouwmuren, waar zich soms 20 tot I00

dieren bevinden. Veelal zijn de kolonies al

jaren aanwezig voor de bewoners er iets van

merken. De problemen beginnen meestal pas

It6fl«c{E
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nir dc r»-rtdekking van clc liolonic cn in ot.tzc strekcn yccl:rl kurtstrtt:ttigc ovcr-

bertrstclr op vrxrrtxrrdclcn. r'vintcringsPlirirtscn oP zolls tortcn.

We zouden 
ijskclclcrs cr-r dc Lirr-rbr.rrgsc

Bclangrijk orll wctcn : _?_-_r!!r_ L_-^ - t-ucrgcluroeven. Vrorril de
eigenlijk best tevre-

. ceu vlcerrnuiskr>kxrie z:rl tortcrr z-ijn bclengrijk: in
den mogen zijn met

niet vlng uitgrocicn tot een 
een kolonie vleermui_ 

Vlrranclcrcn ot'crtt'iutcrct.t

phae a:rnuezien clk vrourv- 
zen in huis. 

di.ur vernrocLlelijk mcer drrrr

tjc per seizocr-r slcchts één 50 uó r'ur clc't,lccmttizct.t.

jong krijgt (rr.irirrbij nos een tlccl

vrrn dc dicrcn stervcn). Gezicn hun be l:rng rvordcn clc ntccstc ovcr-

. vlccrmuizcn makclt gcen ncstcl en knaqclr lyilllcpillgsplaatsclt vilrt vlccrmuizen speciaal

rrict .r.rrr isol.rticrnatcli.r.rl, irrgcriclrr cnhchccrtl tkxrr rt.ttttutlcrcrrigirrgert

. vlccrmuizcn kunncn clke oPcning grotcr (zic figuuq Lit. t0).

dirn I cm2 gchruiken, ellcs dichtnr:rkcn is dus

zeer moeilijk.

. r'lccnnuizcn brrngcr-r geen zicktcn ovcr.

De dwergtleerwuis is een cubuuryllger en wordt tijd.ens d.e zomer zeer regel.rna.tig in
huizen aa.ngetrffin.

. elke vleermuis vangt per seizoen tussen

de 0,5 tot 0,8 kg aan insekten, dit is moeilijk

te evenaren met een bus insekticiden.

. alle vleermuizen zlin wettelijk beschermd.

De overwinteringsplaatsen van vleermuizen

zijn niet dezelfde als de zomerkolonies. Voor

de winterslaap zoeken de vleermuizen plaat-

sen op met een vrij constante temperatuur.

Naruurlijke schuilplaatsen bestaan uit grotten,

maar bij gebrek daaraan zoeken vleermuizen

anderc
6/.

ijskeldeÍs
1 10/"

íorten
550/o

mergelgroeven

In Waanderen overwinteren d.e rneeste ileer-
ruaizen in ruenselijhe bouwwerben.

28/o
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}YaYF ondersteunt de monitoring

van de zomerkolonies in

Ylaanderen door de

Yleermuizenwerkgroep om tot
een betere bescherming van deze

zomerkolonies te komen. Voor

meer informatie over vleermuizen,

voor het melden van kolonies of

voor het zoeken van oplossingen,

kan u steeds terecht bii de

Vleermuizenwerkgroep van

Natuurreselryaten Yzw Kon. St.

Mariastraat 105, 1030 Brussel,

tel. O21245.43.OO

Voor informatie over nestkasten

voor vleermuizen, kan u steeds

terecht bii het

Documentatiecentrum van WWE,

Waterloosteenweg 608, I 060

Brussel, tel. 0?347.30.30.

E Vlindervriendeliike
begroei i ngen

Dagvlinders zijn kleurrijke insekten. Hun

uiterlijk maakt hen geliefd bij z,owat ieder-

een. Vlinders zijn ook graadmeters voor ons

milieu en landschap, waaraan zr veel eisen

stellen omdat ze een volledige gedaantever-

wisseling (ei-rups-pop-volwassen vlinder)

moeten doormaken. In elk van deze stadia

moet de omgeving aan bepaalde voorwaar-

den voldoen. Het is dan ook niet verwon-

derlijk dat veel vlindersoorten sterk

achteruitgaan. Nochtans kunnen er, mits een

aangepast beheer, ook in kunstmatige

mi-lieus zoals parken en tuinen, op spoor-

wegbermen, veel vlinders voorkomen.

Vlinders hebben behoefte aan warme, zonni-

gc en windbeschutte plaatsen om zich te kun-

nen opwarmen. AIs hun lichaamstemperatuur

beneden de 20'C daalt, zijn ze niet meer in

staat om te vliegen. Uiteraard heeft een vlin-

der daarnaast ook bloemen en waardplanten

voor de rupsen nodig. Om die te vinden moet

een vlinder zich kunnen oriënteren aan de

hand van allerlei structuren zoals struiken,

bomen, of patronen in de begroeiing. Eénto-

nige begroeiingen zoals gazons en maisvelden

zijn weinig aantrekkelijk.

Wat moet nu veranderen in het groenbeheer

opdat vlinders zich weer thuis zouden voelen

in parken, tuinen en bermen I

. er moeten voldoende nektar- en waard-

planten aanwezig zíjn. In spontane ruigtebe-

groeiingen in verstedelijkte gebieden is dit

meestal wel het geval, in het aangeplant

(openbaar) groen niet. In stadskernen is de

vlinderstruik die overal op stenige terreinen

en muren spontaan opduikt, een belangrijke

voedselplant voor de volwassen vlinders.

. er moet minder intensief gemàaid worden

(bv. I à 2 maal per jaar met afuoer van het

maaisel) en hier en daar mag plaatselijk wel

een jaartje overgeslagen worden.

. bomen- en struikaanplantingen moeten

gevarieerder van opbouw worden, met meer

WNDEÀ

Windzrs hebben niet alleen bhenoen ru.aar
ook waardpl.anten t00r de rupsen nodig; n
leeji de rups pd.n het boornblauwtje op hlimop
en spmbehowt.

inheemse soorten en een verschillende leef-

tijdsopbouw. Bij spontane opslag is de struc-

tuur uit zichzelf al veel gevarieerder.

. langs de randen van de aanplantingen

moeten meer in- en uitsprongen (geen

rechte randen) en openingen zijn. De over-

gang tussen grasland, struiken en bomen

moet langzaam verlopen. Dit kan door

langs de randen niet of slechts om de paar

jaar te maaien.

Voor rneer infrnnatie wn pknders of vlinder-

wiend.elijb beheer dan han u terecht bij de

WindcrwerkgroE vzw, I(astanjelaan 49,

2200 Herentab, fax. 014/23.01.M.
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Libellen

Libellen kunnen ver vliegen en kunnen

gemakkelijk gersoleerde vijvers binnen ver-

stedelijkte gebieden bereiken. Bij de aanleg

van tuinvijvers is het verschijnen van ver-

schillende soorten libellen een goed teken:

libellen zijn immers uitstekende indicatoren

voor een goede waterkwaliteit. Ook een

gevarieerde oever- en moerasbegroeiing en

waterplanten zijn van belang. Met het

behoud van onze libellen zorgen we dus niet

enkel voor deze groep van indrukwekkende

en sierlijke insekten, maar ook voor het

behoud van de rijke fauna en flora van vijvers

en moerassige terreinen.

Met de volgende aspecten moet b, het

beheer van waterpartijen rekening gehouden

worden:

. zorg voor voldoende zonnige oeversr want

hier worden de eitjes meestal afgezet.

. kap niet alle suuiken langsheen de oever: de

houtpantserjuffer legt haar ei§es luist in smri-

ken die tot over het wateroppervlak reiken.

. de aanwezigheid van rottende water- of

oeverplanten is belangrijk, voor het aÈetten

van de ei§es en als schuilplaats voor de larven.

. bi1 het maaien van oeverstroken in het

voorjaar of de zomer komen veel libellenlar-

ven, die daar hun metamorfose tot volwassen

dier doormaken, om het leven. Het is beter

om in het najaar en niet de volledige oever te

maaien.

. het uitzetten van (roof)vissen (bv. baars) is

nefast voor de libellenlarven, zeker in plassen

waar weinig waterplanten aanwezig zijn.

Een onnatuurlijke dichtheid van vissen moet

ten alle prijs vermeden worden.

. de aanwezigheid van siervogels (eenden, gan-

zen) zlvanen, ...) in talÍijke parken veroorzaakt

troebel, zuurstofarm en zeer voedselrijk wateq

waardoor libellen en andere waterdieren geen

overlevingskans krij gen.

Libellzn, zoab deze tengere en elegante ezuarwa.terjuffeq zijn ind,icatoren'voor een goedt water-
kwaliteit.

De paardzbijter behomt tot dcgroep
van d.e imposante glazenruahers.
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Goed, $vn wetero : wetgwi,ng

Zelfs als we met de allerbeste bedoelingen de

natuur gaat beschermen, beheren of ontwik-

kelen zijn we gebonden aan de bestaande

wetgeving. De uitgebreide wetgeving

omtrent het natuurbehoud in Vlaanderen is

echter maar in beperkte mate van toepassing

in stedelijke milieus. Enkele reglementerin-

gen die van toepassing kunnen zijn, worden

hier kort aangehaald. Wie informatie wil kan

altijd terecht bij het Centrum voor Natuur-

beschermingseducatie waar op aanvraag een

cursus Gemeentelijk Milieubeheer kan wor-

den georganiseerd. Meer details inzake

milieu- en natuurwetgeving zijn te vinden in

het Milieuzakboekje (Lit. 3).

Cursus Gemeentekjk Milieabebeer is aan. te

wagen bij het Centrurn vom Natuurbescher-

mingsedueatie, Omweganckstraat 20, 2018

Antwerpen, tel. 03/226.02.9 l.
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Beschermde dieren

Dit Koninklijk Besluit (K.B. van 20 septem-

ber 1980) regelt de bescherming van de in

het wild levende diersoorten die niet onder

de Besluiten op de jacht, de riviervisserij en

de vogelbescherming vallen. Een aantal dier-

soorten geniet in Vlaanderen een volledige

bescherming: bv. de das, alle vleermuissoor-

ten, alle amfibiëen en reptielen, alle libellen,

de rode bosmier. Het is verboden om :

. deze diersoorten te bejagen, te vangen of

ze in gevangenschap te houden, ofte doden,

ongeacht hun ontwikkelingsstadium (zo zljn

kikkers zowel als kikkerdril, dikkopjes en vol-

wassen dieren beschermd) I

. de woon- ofschuilplaas van deze diersoor-

ten te beschadigen ofmet opzet te verstoren ;

. deze diersoorten, levend of dood onder

welke vorm ook te vervoeren, te verhandelen,

kosteloos of tegen betaling af te staan.

De Wet op het Natuurbehoud maakte het

niet enkel mogelijk om inheemse diersoorten

te beschermen, maar kan ook het uitzetten

van uitheemse diersoorten in de natuur

verbieden. Dit uitzetten kan immers verre-

gaande gevolgen hebben voor de inheemse

fauna en flora.

§oMf.{l6E DË8SooKfEN l4o€ËÀl NtEf hrxpEN oÉvANOE^l!
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Beschermde planten
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Plantesoorten die in België van een.bescher-

ming genieten (K.B. van 16 februari 197ó),

worden in drie categorieën opgedeeld.

De plantesoorten vermeld in bijlage A van

het Besluit worden integraal beschermd

(bv. krabbescheer, slangewortel). Het is

verboden deze planten ofhun delen:

. te plukken, te verplanten, te beschadigen

of te vernielen, behalve in tuinen, parken

of akkers ;

}Í

. onder welke vorm ook in de handel te

brengen, kosteloos of tegen betaling af te

staan of te vervoeren, zowel in verse als in

gedroogde toestand.

De plantesoorten vermeld in biilage B van het

Besluit (bv stehgelloze sleutelbloem, gevlekte

orchis) worden beschermd wat hun onder-

grondse delen betreft, tot en met de wortel-

hals. Het is verboden die plantedelen :

. uit te graven, te velplanten, uit te nrkken ofte

verÍninken, behalve in tuinen, parken ofakkers ;

@



. onder welke vorm ook in de handel te

brengen, kosteloos of tegen betaling af te

staan of te vervoeren, zowel in verse als in

gedroogde toestand.

De plantesoorten vermeld in bijlage C van

het Besluit (bv. waterdrieblad, veenmossen)

mogen niet worden uitgetrokken of geoogsr

in de natuur, vervoerd ofuitgevoerd, indien

dit gebeurt voor comnerciële of industriële

doeleinden. Dit geldt zowel voor de gehele

plant als voor de afzonderlijke organen, en

dit zowel in verse als in gedroogde toestand.

Beschermde planten die in tuinen en parken

groeien, mogen dus wel verplant en zelfs ver-

nield worden (alhoewel we dat uiteraard niet

doen). Het verhandelen en vervoeren van

deze planten is echter totaal verboden.

Nochtans bieden veel tuincentra toch

beschermde planten te koop aan. Alhoewel

deze planten niet noodzakelijk uit het wild

gerooÍd werden, mogen we ons toch niet

laten verleiden tot het kopen van deze

planten: de vraag ntar zeldzame wilde

planten doet immers de verleiding van de

handelaars om toch wilde populaties te

plunderen, toenemen.

r Het Bermbesluit

Het Besluit (Besluit van de Vlaamse Rege-

ring van 27 juni 1984) regelt wettelijk het

beheer van bermen langs Vlaamse openbare

wegen, waterlopen en spoorwegen en

beoogt een meer natuurvriendelijk beheer.

De voornaamste bepalingen zijn het verbod

op het gebruik van biociden in bermen en de

beperkingen voor het maaibeheer. Grazige

bermen mogen niet voor 15 juni gemaaid

worden, en een eventuele tweede maaibeurt

mag slechts uitgevoerd worden na 15 septem-

ber. Het maaisel moet afgevoerd worden

binnen de tien dagen na het maaien. Een

afwijking van dit beheer is enkel mogelijk

als dit ecologisch kan geargumenteerd wor-

den in het kader van het natuurbehoud of

om veiligheidsredenen.
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Het Bijzonder
Gemeentelijk Plan van

Aanleg (BPA)

In de gewestplannen wordt de bestemming

(bv. woonzone, industrie, landbouw, natuur-

reservaat, ...) van de gehele oppervlakte van

alle gemeenten vastgelegd. Bijzondere Plan-

nen van Aanleg kunnen gebruikt worden om

de voorwaarden bepaald in de gewestplan-

nen te verfijnen, en zr zelfs te actualiseren.

De BPAs richten zich naar de voorschriften

van de gewestplannen, kunnen deze aanl'ul-

len en 'desnoods' zelfs wijzigen. Dezr wijzi-

gingen kunnen niet alleen een zachte

bestemming (bv. natuurgebied) in een harde

bestemming (bv. woonzone) omvormen

(zoals meestal het geval is), BPAs kunnen er

ook voor zorgen dat groene ruimten blijvend

gerealiseerd worden op plaatsen waar de

bestemming op het gewestplan voorbijge-

streefd is. Uit deze gewestplanwijzigingen

kan echter wel een eis tot planschade

voortvloeien: de vermindering in waarde van

de bouwgronden moet dan aan de

eigenaars vergoed worden.

BPAs worden opgesteld door de gemeente

en moeten goedgekeurd worden door de

Vlaamse Regering.Het plunfuren yd.n de na.taur lril d.e ei1en iljwr te beplanten is witeraard. uit dcn boze.

@

Algemene en spontaan

opkomende planten

kunnen evenveel charme

hebben als zeldzamere

soorten.
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De Reglementering
i.v.m. het vellen van hoog-

stammige bomen

Voor het vellen van hoogstammmige bomen

binnen een Bijzonder Plan van Aanleg is een

bouwvergunning nodig. Dit werd vastgelegd

in de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De gemeente bezit via een gemeenteliike

beplantingsverordening de mogeliikheid om

de vergunningsplicht voor het vellen van

bomen uit te breiden tot andere plaasen dan

vergunde BPAs, maar dit enkel in functie van

'de veiligheid en de schoonheid van gebou-

wen'. In de praktijk kunnen dit dus alle

hoogstammige bomen in woonwijken, par-

ken zijn. Indien een dergelijke gemeentelijke

beplantingsverordening uitgevaardigd

wordt, is het belangrijk precies te definiëren

wat onder een hoogstammige boom wordt

verstaan. In de algemene wet is dit immers

niet duidelijk gesteld. Duidelijkheid is hier

zowel van belang voor de gemeente die haar

reglement wil doen naleven, als voor de

inwoners die zich eraan moeten houden.

Voor bossen bestaat een aparte reglemente-

ring, nl. het Bosdecreet. Dit decreet wordt

hier niet verder besproken aangezien het

in stedelijke milieus slechts zelden van

toepassing is.

Het beleid inzake natuurbehoud en natuur-

onrwikkeling in Vlaanderen richt zich vooral

op grotere aaneengesloten open ruimten met

een grotere nanrurwaarde. In de Groene

Hoofdstructuur worden de (ruimtelijke pri-

oriteiten) van de sector natuur.vastgelegd.

Binnen de vijf 'Ecologische Impulsgebieden'

wordt extra geihvesteerd in de ontwikkeling

en het behoud van natuur. Het moet een eer-

ste concrete realisatie zijn van een deel van de

Groene Hoofdstructuur.

Natuur in (ver)stedelijk(t)e milieus komt in

dit beleid weirig of niet aan bod, maar het

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

(GNOP) biedt wel mogelijkheden voor

natuurontwikkeling.

Beleid 
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Het GNOP

Door het sluiten van de Milieuconvenant

met het Vlaamse Gewest hebben 290 van de

308 Vlaamse gemeenten er zich o.a. toe ver-

bonden een Gemeentelijk Natuurontwikke-

lingsplan (GNOP) op te stellen.

In de eerste plaats moet een algemene inven-

tarisatie van de natuurwaarden die in de

gemeente aanwezig zijn uitgewerkt worden.

Op basis van deze inventarisatie moet dan

een actieplan opgesteld worden. Waarin ook

plaats gemaakt kan worden voor een natuur-

vriendelijk beheer van het groen in (ver)ste-

delijk(t)e milieus. Aangezien bv. parken

veelal gemeentelijke eigendom zijn, is de

realisatie van een concreet project op deze

plaatsen veel makkelijker, althans op voor-

waarde dat er bij het gemeentebestuur de

be gemeentelijhe werheid han een essentiëlz

rol spelen in d.e realisatie vnn natuturlntwih-
hel:ingsprojecten.

nodige wil bestaat. Een kostenbesparend,

maar tezelfdertijd natuurvriendelijk beheer

kan echter een extra stimulans vormen om de

gemcentelijke overheid te overntigen.

Via de gemeentelijke milieuraad en ook via

de begeleidingscommissie van het GNOP

kunnen natuurvcrenigingen aandringen op

een mecr natuurvriendelijk beheer. De plaat-

selijke milieuverenigingen moeten immers

vertegenwoordigdziln in de milieuraad en in

de begeleidingscommissie van het GNOP

@



Wie werht m,ae a,an een natu,wmijko stad ofgemeenw ?
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Na het lezen van deze

brochure kunnen we

aan de slag gaan. We

kunnen het op eigen

houtje doen, zoals in

de eigen tuin, maar

grotere initiatieven kun-

nen rnoeili.jk allcen verwe-

zenlijkt worden. Het is daarom

belangrijk om er andere mensen bij te

betrekken. Vaak bestaan er reeds organisaties

die actief bezig ztin in de eigen omgeving.

Elke gemeente heeft wel één of meerdere

g«ren- of buurtco-

nrités, ol ccn loka-

lc nàturlr- of

nr il ieuvc rcniging

clic steun willcr-r

vcrlcnen. Deze

lokalc verenigingen

zijn ook vaak vertegen-

woordigd in de gemeentelijke

milieuraad. Op deze manier kunnen

initiatieven ook kenbaar gemaakt worden

aan eventuele verantwoordelijke politici (bv

de schepen van leefmilieu).
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De ed,ucotöwe resertzil,ten, ya,r, WWF

W14IF draagt zelf een steentje bij in de reali-

satie van concrete initiatieven. 7n ziln er de

educatieve reservaten van W\41F, "stukjes

natuur" die vlakbij of in de school worden

ontwikkeld, en waarbij de leerlingen actief

betrokken zijn bij de aanleg en het beheer.

Er worrdt vertrokken van drie basisbiotopen:

een vijvertje , een gemengde haag of houtwal

en een hooilandje. Deze elementen ziin

immers streekeigen en kunnen waardeyolle

natuurwaarden herbergen. Het reservaat

laat toe waarnemingen en 'proeven te

doen zonder de natuur te verstoren, en is

tegelijkertijd een voorbeeld van natuuront-

wikkeling en natuurbehoud.

Door dagdagelijks met de natuur in contact

te komen leren de jongeren de inheemse

flora en fauna kennen, en krijgen ze inzicht

in naruurlijke processen. Door gebruik

te maken van allerlei instrumenten en werk-

methodes, worden zij bovendien gestimu-

leerd om ook in eigen omgeving de natuur

en het milieu te bestuderen. De betrok-

39UCcI:J-II§UE

kenheid bij de aanleg en het onderhoud

van het reservaat zorgt eÍ tenslotte voor dat

de leerlingen een deel van de verantwoorde-

lijkheid dragen en zich stilaan bewust zullen

worden van hun verantwoordelijkheid

t.o.v. de natuur en het milieu buiten

dit reservaat.

Scholen d,ie een edacatiefreservaat willen aitbtu-

wen, kunnm steeds enntect opneftten rneï WWF,

Waterhosteenweg ó0B, 10ó0 Brusel, rnet ver-

melding "educatine rtser»aten".
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WWF: wweld»i,jd, fl,ctief

De panda is groot geworden Op eigen bodem

Onze natuurreservaten worden natuurlijk

niet vergeten. WWF-België beheert wel

geen eigen reservaten, maar schenkt traditie-

getrouw elk jaar enkele miljoenen fr. aan

verschillende organisaties die zich actief

inzetten voor de aankoop en het beheer van

de resterende waardevolle natuurgebieden.

o
op touw gezet voor een betere be-

scherming van onze zeevogels en

vleermuizen, en voor de uit-

bouw van een netwerk van

kleine landschapselementen.

Heel veel aandacht gaat

@ ook naar de jeugd.

Z,o speurt W14IF samen met

duizenden leerlingen naar de aan-

wezigheid van nitraten in de Belgische

bronnen en waterputten. De jongeren kun-

nen ook deelnemen aan een meemetwerk,

waarbij de aanwezigheid van ozon in de

lucht aangetoond wordt via een proef met

tabaksplanten. En natuurlijk zijn er ook nog

de educatieve reservaten.

WVIF doet vele mensen denken aan de

bescherming van bedreigde diersoorten als

de tijger, de olifant, de neushoorn enz. Maar

in werkelijkheid doet WW-F meer, véél meer.

De reuzenpanda van het gekende W\ÀIF-

logo is immers het levend symbool gewor-

den voor het behoud van de biodiversiteit,

een duurzame exploitatie van de natuurlijke

rijkdommen, een vermindering van de ver-

vuiling en een beperking van de consumptie.

van hulpbronnen en energie . Hierbij krijgen

vooral de bossen, de zeeën en kusten en het

zoet water bijzondere aandacht.

WVIrF, dat op zeer bescheiden schaal in l9óI

in Zwitserland in het leven geroepen werd, is

op enkele tientallen jaren tijd uitgegroeid tot

de grootste internationale natuurbehoudsor-

ganisatie ter wereld. met een eigen vertegen-

woordiging in 29 landen en projecten in

meer dan 100 landen.

Vijf jaar later, in 1966, werd ook in België

een W![F-afdeling opgericht, die op dit

moment zo'n 40.000 leden en 300.000

sympathisanten telt.

\4rWF-België werkt actief aan

de certificering van bossen

en het toekennen van

een label aan hout uit I

duurzaam beheerde

bossen op nationaal en

internationaal niveau.

Voor de Belgische kust

wordt er geijverd voor een

integraal kustzonebeheer,

ot

wwF

Wilt u meer weten over
rrYWF's werk ?

Die infbrmatie vindt u in de 3 \ÀIWF-tijd-

schriften: Panda - telkens aan één onderwerp

gewijd, Panda Press - een actualiteitenkrant

vol informatie over W{ÀIF-projecten in bin-

nen- en buitenland, en Panda funior - speciaal

voor onze jongste leden.

Voor alle inlichtingen over onze werking en

projecten kan u terecht in het Documentatie-

centrum van WWF, tel. 021347.30.30;

voor informatie over het lidmaatschap,

rel. 021347.47.70.

\ATWF

Waterloosteenweg 608

1060 Brussel

waarbij onder andere gestreefd

wordt naar grote landschappelijke eenheden,

die de ecologische overgangen zee-strand-

duinen-polders omvaften. En aan de andere

kant van ons land wordt een fundamentele

bijdrage geleverd tot het ecologisch herstel

van het Maasbekken.

@
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Wettelijk depo* D/ ! 995 l673UU

Deze brochure bestaat uit niet-chloorgebleekt kringlooppapier

( 1000ó postconsumptie)

en bevat §een optische witmakers.

De gebruikte drukinkten zijn op basis van plantaardige

en aromaawrije minerale oliën,

en bevatten geenriuar.. metalen.

WYVF

Waterloosteenweg 608

I 060 Brussel
Tet. 021347.30.30
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