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Het lnstituut voor Natuurbehoud (1.N.) is een wetenschappelijke
instelling van de Vlaamse Cemeenschap.

Het werd op 1 maart 1986 operationeel met als algemene
taakstel l i ng: " al le passende wetenschappel ijke stud ies, onderzoekingen en
werkzaamheden uit te voeren in verband met het natuurbehoud, inzonderheid
met het oog op het uitwerken van aktiemiddelen en wetenschappelijke criteria
tot het voeren van een beleid inzake natuurbehoud; hiertoe verzamelt het alle
nuttige documentatie, onderneemt de nodige studies en onderzoekingen, richt
enquétes in en zorgt voor de overdracht van de verworven kennis aan de
bevoegde overheden ..."

Het onderzoek heeÍt betrekking op de biodiversiteit, meer bepaald op
de inventarisatie, monitoring en ecologie van diverse plante- en diersoorten,
populaties en levensgemeenschappen. Het landschapsecologisch onderzoek
gaat vooral over ecohydrologie en habitatfragmentatie. Veel aandacht wordt
ook besteed aan de ecologische onderbouwing van integraal waterbeheer.
Het lnstituut verzorgt tenslotte de verdere uitgave van de Biologische
Waarderingskaart.

De wetenschappelijke kennis ligt aan de basis van
soortbescherm i ngsplan nen, referentiekaders, karteri ng en eval uatie van
natuurwaarden, gebiedsgerichte acties inzake natuurontwikkeling, -herstel en
-beheer. Dit beoogt het inpassen van ruimtelijke en kwalitatieve noden van
natuurbehoud in landinrichting, structuurplanning en mi I ieubeheer.

Het lnstituut is betrokken bij verschillende internationale
onderzoeksprojecten en organ isaties.

Adviesver:lening is een belangrijke taak van het lnstituut. Deze
gebeurt zowel naar het Kabinet van de bevoegde Minister, de Vlaamse Hoge
Raad voor Natuurbehoud, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de
administratieve diensten voor natuurbehoud, als naar provincies, gemeenten
en diverse particuliere natuurverenigingen.

ln opdracht van derden kunnen via het Eigen Vermogen speciÍieke
studies, karteringen en expertises worden uitgevoerd, waarvoor contractuele
medewerkers kunnen worden aangetrokken.

Direkteur van het lnstituut: Dr. Eckhart Kuijken
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Ecologische ontwikkelingsvisie groeven Mechelse heide

1 Inleiding

De voorliggende visie is opgevot ols uitgongsdocument voor
de inrichting, de ontwikkeling en het te voeren beheer in de
verschillende groeven 'op de berg'.
Aongezien de groeven gelegen zijn binnen een groot
bestoond notuurgebied, wordt geopteerd voor een groene
nobestemming.

Noor oonleiding von de herinrichtÍng von verschillende
zond- en grindgroeven is een visie nodig op het streefbeeld
voor een integrole notuurontwikkeling, woorin het
medegebruik von zochte recreotie vooropstoot.

Ons inziens I'rjkt een integrole visie op inrichting, ontsluiting en
beheer von de verschillende groeven en het contoct met
de omgeving meer don noodzokelijk.
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Het inrichÍings-
gebied

2. De groeven

De grindwinzones 'op de berg' bevinden zich op de rond en
top von het Kempisch Ploteou, op het grondgebied von de
gemeenten Dilsen-Stokkem en lr4oosmechelen. Het goot
hierbij overwegend om bijno ofgeronde winningsoctiviteiten,
met uitzondering von de zone 'Mechelse Heide Noord' woor
nog een groot gebied ontgonnen zol worden. De groeven
liggen ols diepe kroters in het ploteou. Spontone opslog von
dennen en berken korokteriseren de niet-heringerichte
putten, de grote groeven worden met f louw tolud
ofgewerkt en ingeplont met struiken. De huidige
steengroeven kenmerken zich door een morginole
oonwezigheid von de notuunaroorden. Het is von belong
bestoonde woorden zoveel mogelijk te integreren in het
toekomstige notuurbeheer.

De gebieden situeren zich ten noorden en ten zuiden von
het gewestel'rjk notuurreservoot'lvlechelse heide', gelegen
iussen de gemeenten lvloosmechelen, Niel-bij-As en
Zutendool (Figuur 1.).

De lvlechelse heide zelf kon gekorokteriseerd worden ols
een gebied met dominontie von droge en notte heide met
nooldhoutoonplontingen. De heide is deels geëvolueerd
noor een Eiken-Berkenbos.
De belongrijkste notuurwoorden situeren zich nu op vlok von
enkele zeldzome soorten die korokterisiiek zin voor
bepoolde heidegebieden: o.o. glodde slong,
vinpootsolomonder, rugstreeppod, heikikker, bruine
eikepoge, groentje, grouwe dopheide,...
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Figuur 1. Sifuering von de verschi/lende deelgebieden
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Regionole vísie

Regionole
onlwikkeling

Londschoppeliike
visie

Ecologische ontwikkel te roeven Mechelse heide

De grote open ruimte von de top en flonk von het Kempisch
Ploteou vormt de groene kern von de provincie. Het
beleidskoder voor de grote regio Mechelse Heide en Rond
von Kempisch Ploteou, in de context von het Structuurplon
Vloonderen en het regionole notuurbeleid, bestoot in de
uitbouw von een Grote Eenheid Notuur (GEN). Momenteel is

voor deze Grote Eenheid Notuur reeds de uitwerking von
een beheersvisie opgestort. Deze Grote Eenheid Notuur
neemt een belongrijke ploots in binnen het opzet von een
"Notionool Pork Hoge Kempen", zools het vormgegeven
wordt door het Regionool Londschop Kempen en
Mooslond.

Deze notuurontwikkelÍngsvisie moet een gei'ntegreerd
geheel vormen met de regionole ontwikkeling, zools
uitgewerkt in de streekvisie voor de M'rjnregio, in de Euregio,
voorol in de toeristisch-recreotieve ontwikkelingsvisie. Voor
de herinrichting von deze grindwinningen noor
notuurgebieden met goede recreotieve ontsluiting, is reeds
een Euregio-ondersteuning (EFRO-steun voor klein project bij
Groeve Opgrimbie) toegekend. De regionole uitwerking von
notuurgericht toerisme en recreotie vio netwerken von
wondel- en fietsroutes met een oontol knooppunten von
toeristische oord (Moosgemeenten, À/ijnregio), vormt de
bosis voor de sturing von de zochte notuurgerichte recreotie
in deze gebieden.

De grote ooneengesloten open ruimte von de rond von het
Kempisch Ploteou wordt gevormd door een oontol grote
notuurreservoten (Mechelse Heide, Vollei von de Zijpbeek)
en grote boscomplexen. Een oontol storende elementen in

deze zone worden gevormd door grindwinningen en enkele
londbouwencloves. Gezien de grindwinningen binnen deze
grote notuuzone gelegen zijn, is de herinrichtingskeuze voor
oonsluiting bij de grote londschoppelijke eenheid voor deze
grote groeven vonzelfsprekend. Gezien het grootscholige
korokter von deze winningen is ook een londschoppel'rjke
oonsluiting nog mogelijk, zelfs zonder oonzienlijke
oonvullingen.

Hei Kempisch Ploteou is een troditioneel grootscholig
ploteou von zondgronden met grindige ondergrond. Het
oorspronkel'rjke eiken-berkenbos is reeds in vroege t'rjden von
mensel'rjke cultivering von de streek omgevormd tot
uitgestrekte heidevelden. Het systeem von begrozing is

6



Herinrichting

Ecologische ontwikkelingsvisie groeven Mechelse heide

echter verdwenen en een mossool overwicht von
nooldhoutoonplontingen Ís ontstoon.
Het ruimtelijke kenmerk von de rqnd von het ploteou is een
50m hoge steilrond, die plootselijk grote oneffenheden
vertoont door insnijdingen vonof het ploteou noor de
Moosvollei, ols resultoot von de schurende werking von
woterstromen en beeklopen in periodes met een onder
klimootsregime. De grindwinningen kunnen optimool
ingepost ols dolstructuren en op deze monier oonsluiten bij
de londschoppelijke structuur von het gebied (Figuur 2).

De groeven, ols grote depressies in het gebied, kunnen dus
enezijds ols dolstructuren, met dezelfde kenmerken ols de
notuurlijke dolen in de volleiflonk, ingericht worden. Het
gevorieerde korokter von deze dolen ontstoot donkz'rj de
erosieprocessen op de flonken. De voriotie in steilte en
breedte von deze geulen (conyons) kenmerkt deze in de
grindige bodem uitgesleten structuren. Voor de
grindgroeven dient moximool de ruimte geloten voor
erosieprocessen opdot zo snel mogelijk een londschop
gevormd wordt dot het notuurlijke londschop von deze
dolen benodert. Een zochtglooiende herinrichting zol nooit
een notuurlijk londschopsbeeld von de Kempische
ploteourond evenoren; er ontstoot een vostgelegd
kunstmotig londschop. Wot we juist willen is een londschop
woor een gevorieerd beeld ontstoot von vennen, duinen,
heideruggen, gemengde bossen, donkz'rj een sterke werking
von londschopsvormende processen von verstuiving,
regenerosie, ofzetting en begrozing.

Voor de herinrichting moeten we kiezen voor het herstellen
von de processen die oon de bosis von de
londschopsvorming in het gebied hebben gestoon. Voor
deze zondige heidegebieden is dot overwegend wind- en
regenerosie en begrozing.

De herinrichting von deze grote groeven moet een
meerwoorde bieden voor zowel het notuurbehoud ols de
zochte recreotie in de regio. Het streefbeeld voor de
ontwikkelingen moet een groot, overol toegonkelljk gebied
zijn. De voriotie in ruimte en tijd is een essentieel ospect von
de notuur- en belevingswoorde.

Zools b'rj olle plonnen voor notuurontwikkeling, is het ook hier
de vroog in welke mote en in welke richting de notuur moet
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gestuurd worden. Herstel von de oorspronkelijke situotie zou
een grootscholige oonvoer von zond betekenen, moor
geen belongrijke meerwoorde opleveren ten opzichte von
het reeds oonwezige notuurgebied. Zinvoller is het dqorom
om uit te goon von de huidige ontwikkelingsmogel'rjkheden
von het gebied. Dit betekent dot de potronen en
processen die in het gebied von noture optreden, worden
oongegrepen. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik
gemookt von gebiedsspecifieke kenmerken. Doornoost is

het de bedoeling dot slechts eenmolÍg wordt ingegrepen.
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SÍreefbeeld en
ontwikkelings-
verloop

Ecologische ontwikkelingsvisie groeven Mechelse heide

Streefbeeld von de herinrichting von de groeven vormen
grote, vr'rj toegonkelijke notuurgebieden met een voriqtie
oon kenmerkende londschopsvormen en notuurlijke
elementen zools vennen, duinen, notte en droge heide en
gemengde bossen. Voor de inpossing en oonsluiting met het
Mechelse Heide-gebied vormt het streefbeeld een groot
notuurpork, von inrichting en infrostructuur vergelijkboor met
de Hoge Veluwe in Nederlond.

Een ovezicht von de belongrijkste te ontwÍkkelen ecotopen,
telkens met enkele belongrijke gids- en doelsoorten, die te
verwochten z'rjn, zijn terug te vinden in Tobel l.

Tobel 1. Ovezicht von de ecofopen met enke/e belongrijke gidssoorten

Ecoloop Gids- en doelsoorlen
stuifduin

open droge heiden

droge heiden met opslog

notte heiden

eiken-berkenbos

overgong droge heide - eiken-berkenbos

ven

open zondige stukken met grind

zondzegge
bekermossen

topuit
heidesobelsprinkhoon

struikheide
stekelbrem

glodde slong
nochtzwoluw
heidevlinder

korhoen
dopheide

diverse libellen
bruine eÍkepoge

anrorte specht
boomleeuwerik
roodborsttopuit

sommige libellen
snovelbies

ronde zonnedouw
moeroswolfsklouw

boomvolk
wulp

b lo uwvle u gelspri n kho o n

sierlijke vetmuur

Het streefbeeld wordt hier bepoold door een ofwisseling von
notuurlijk ontstoon bos, meer begroosde stukken, vennen en
de meer troditionele 'heide'.
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3. Visie op de inrichting en hel beheer

De bosis von een effectief notuurbeheer is een duidel'rjke
ecologische visie op het te beheren systeem. De
ecologische beheersvisie is essentieel om op terug te vollen
bij beoordeling von het toekomstige beheer en kon ols bosis
dienen voor de evoluotie ervon (Bureou Stroming, 1995). Het
centrole uitgongspunt hierbij is:

hel toelolen von noluurliike sleulelprocessen.

Voor het bereiken von het gewenste eindbeeld is spontone
ontwikkeling het steutelwoord.

Technische ingrepen zools mooien, ploggen,... kunnen hier
best zoveel mogelljk ochtenr,rege worden geloten.
Notuurlijke processen zools winddynomiek, notuurl'rjke
begrozing, verstuiving en grondwotertoevoer zorgen wel
voor de nodige voriofie. Het z'rjn tevens de processen die de

§ponfone
notuurlijke
ontwikkeling

AbÍoÍische
proce§sen

Tobel2.

Abiolisch
Winderosie

Regenerosie

Boomworp

Dispersie von diosporen
Grondwotertoevoer

Voortdurende ontwikkeling von
Voortdurende ontwikkeling von

Vergroting von de:
Vergroting von de hoeveel

en ruimte doen

pen om de

niersstodio
niersstodio

ctuurvoriotie
dood hout

rijk onderdeel
het gebied.

verschillende ecotopen doorheen tijd
evolueren.
Het is wel zo dot eenmolig wordt ing
uitgo ngssituotie te verbeteren.

De positieve effecÍen von een oonÍol obiotisc e processen

es ilief etfect

Zondsedimentotie Voriotie in sedimenttype ols

Windverstuiving Verstuiving vo

Vergroten von het reli in het terrein
von lokole

ofzettingen
zondruggen

Vorming von euwe duinen

Goede konsen voor oro en founo
Ontstoon von ossen en beken in het

Het toeloten von dynomiek Ís een heel belo
von de spontone ontwikkeling voor

ing) ols noor
11
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De groeven
koderend Ín de
gehele
Mechelse heíde

ConcreÍe
inrichting von
de verschillende
gebieden

a

Ecol ische ontwikkelin tste heide

bomen (boomworp) een positief effect. endynomiek
zorgl don weer voor een grotere verscheiden
sedimenttypen.

in reliëf en

Bij het opstellen von een beheersplon bl'rjft het
te streven noor een zo groot mogelijk oo

ngrijk om
eengesloten

gebied. Het streven noor een zo mogel'rjk
het:ooneengesloten gebied is o.o. von belong om

. de zelfregulolie von het systeem toeloot

. de beste konsen biedt voor een inlegrool beh

. betere konsen biedt voor soorten die ofhon z'rjn von mel
grotere oreolen om zich blljvend te vestigen.

de mogel'rjkheid biedt de ecologische
omliggende gebieden te vergroten.

Wonneer concreet gewerkt wordt rond de
een gebied, komen twee belongrijke punten n

o Het vergroten von het oontol verschillende uit
Het is totool overbodig om olle hellingen
monier of te werken. Sommige hellingen ku
helemool niet worden heringericht (st

wonden); onderen doorentegen met een h
(l:,l0) en nog onderen schuÍn hellend tolud
onistoon ol verschillende uitgongssituoties
voor erosie, droge heide-ontwikkeling,
vochtige oevers,...

. Extensieve begrozing met poorden en/of run

met

hting von
r voor:

ongs-situoties
eenzelfde

nen het best
e, verticole
I flouw tolud
p die monier
or ploots is

ntwikkeling,

Extensieve begrozing brengt een uniek op gong: het
onvoorspelboor moken woor heide,
korstmosvegetoties, struwelen,... ontstoon. H

stuifduin,

een verscheidenheid oon ecotopen, moor oorol subtiele
overgongen tussen de verschillende topen. Deze

nooit bereiktovergongen kunnen vio het klossieke
worden.

n

oor ontstoot

1,2



Notuurlijke
begrozing

OpensÍelling en
voorlichling

Ecol ische ontwikkelin rste heide

Begrozing in loge dichtheden moet oonzien en ols een
von de belongrijkste sleutels voor het
voriotie. Kuddes grote herbivoren bepole
rondtrek- en soortspecifieke groosgedrog
verhoudingen tussen grozige stukken, heiden,

n von meer
r door hun

mede de
struwelen en

lers voor de
ngeren ols
ontwikkeld
occeptotie

king. Het
gebied en

en von de

ied... Poden
het gebied

bied goot in

meer gesloten bos. De verscheidenheid o ecotopen,
maor voorol ook de subtiele overgongen tussen deze
ecotopen, komen voor een belongrljk deel
begrozing tot stond.

notuurlijke

Opgemerkt moet worden dot grozers ols rd en rund
slechts spoozoom bijdrogen tot het dringen von
eenmool gevestigd bos. Voorool zeer jon bomen en
solitoire exemploren worden dusdonig oongev dot zij er
oon kopot goon. Door het oonvreten von h gewossen

oonzienl'rjkkon de structuurvoriotie von bos en stru
toenemen.

Notuurgerichte recreotie vormt één von de
regionole ontwikkeling. Vondoor dot het
toeristisch-recreotieve trekpleister optimool m
worden, zeker ook voor de positieve ervoring
von de herinrichting noor de plootsel'rjke
voornoomste ospect von het opstellen von
hierover voorlichting geven, is het verg

pooltjes, poodjes, porkeerplootsen in het g
ontstoon von noture door de grozers die
rondlopen. Het ongeleid rondlopen in een

droogkrocht voor de reolisotie von het notu
pork.

tionool

Een belongr'rjk onderdeel bij de ope lling von
notuurontwikkelingsgebieden is het ocht e loten von

het begin gepoord met een zekere o nigheid. No
verloop von tijd wordt dit echter oongevoel ols een grote
meerwoorde voor het gebied. Het droogt v I bij oon de
notuurervoring en het ols notuurlijk ervoren n het gebied
Elke keer weer wordt het gebied herontdekt.

Wondelen en genieten vormt zelden een iging voor
notuurwoorden von holÈnotuurl'rjk beh gebieden.

betredingSlechts bij sterke recreotiedruk door te inte
kunnen problemen ontstoon.
De verschillende vormen von zochte tie kunnen

s ecologische

l_3

oonzien worden ols een kleine verstoring



processen vrij hun gong kunnen goon. De
vrije toegonkelilkheid in een ofwisselend lon
vrij groot. Bij te sterke verstoring kunnen
ingrepen en mootregelen een oplossing

heide

voor
op is immers

kleine
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De inrichting
von de
gebíeden

De draogkrocht
von het gebÍed

Ioerisfísch-
recreofieve
droogkrochl

Ec ontwikkeli else heide

4. De inrichling: mogelijkhede
beperkingen von spontone
onlwikkelingen

Bij de vertoling von de hiervoor beschreven e noor het
concrete beheer in de toekomstsituotie von
dient rekening gehouden te worden met

de groeven

en

lijke
hillende

rond-

de consequenties voor het beheer oon bod en

Zools vermeld dienen de heropvullin en
londschopsherstelwerken tot een minimum beperkt te

ngzetten enworden. Ze moeten gezien worden ols het in

toeloten von notuurlljke proceswerking. Het kon dus bv
goon om het koppen von opgoonde iing om
windprocessen toe te loten.
De toekomstige gebieden dienen o

mootschoppelljke, ruimtelijke en
voorwoorden. Hieronder zullen deze ron

begrozingsbeheer omheind te worden. Op
fietspoden de gebieden doorkruisen moet
voozien worden.

oontol grote grozers per gebied ofzo
bekeken.

Bij extensieve begrozing in 'heide'geb
geopteerd voor I stuk jongvee of 1 pony per
ef ol., 1994). Voor de groeven kon dooro
worden voor 1 pony of 1 jongvee-eenheid per

rden en

von het
ootsen woor

wildroosters

worden

Aongezien de vier verschillende gebieden, lle vier von
elkoor gei'soleerd liggen, moet de droog ht von het

wordt
5-10 ho (Beije

geopteerd
l0 ho

De groeven moeten in principe vr'rj toegon l'rjk zijn zonder
ofzetting
situoties.

von deelteneinen of zogenoom kwetsbore

Openstelling von teneinen levert uiteindelijk
de zin von 'mootschoppelijk droogvlok' en

ok meer op in
kkenheid bij

een gebied don het eventueel oon not
verliezen.

rwoorde zou
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Migrotie-
knelpunfen

Ecol ische ontwi tste heide

De outosnelweg A3i4en de outoweg NZ moeten ols
belongr'rjke ecologische bonières oonzien . Dit geldt
met nome voor zoogdieren ols Ree en Vos.
integrole begrozing ook onmogelijk gemookt.

herinrichting von de toeristenweg, zools oong
Gemeentel'rjk N otu urO ntwikkelings P lo n vo n Mo

Een technische oplossing zou erin ku n bestoon
founotunnels en/of wildvioducten te , vio een

wordt

oold in het
helen
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VoorlichÍings-
voorsfellen

Ecol ische ontwikkelin

5. Concrele ontwikkelingsid

5. I . Voorlichtingsvoorsfellen

Teneinen, zools de groeven, die in een korte
gedoontewisseling ondergoon, moeten

Voorlichtingsoctiviteiten zijn doorom essenti
ondermeer zijn:

- Excursies Juist in het veld wordt
duidelijk over het ge
bijbehorende beheer.
Wonneer veldexcursies- Lezingen
evident zijn (nojoor en wi
lezingen fungeren ols

- Folder

excursies. Hier kunne
ondezoeksresultoten
worden.
Het opmoken von een
essentieel. Een folder is h
eerste contoct met een n

- Pers Het octief
perscontocten
misverstonden te

ond

- Schoolprogrommo's Het opzetten von school
enorm belongrijk om de
omliggende gemeenten

heide

n

I een grote
qryoor de

en kunnen

n veel
en het

niet meer
er), moeten

nger von
ook de

geventileerd

folder is vrij
I dikw'rjls het

uw gebied.

droogkrocht en betrokkenheid von de mensen uit de streek
hebben

tsn
en
kelijk

vqn
om

Medegebruik Aongezien de teneinen worden opengestel is het ook
normool dot verschillende doelgroepen h n gebruik

duidel'rjkezullen moken. Toch moeten op voorho
ofsproken worden gemookt.

Noluureducolie Notuureducotie blijft een von de belongrijkste iddelen om
de mensen duidelijk te moken woorom een gebied op zo'n
monier wordt ingericht en beheerd. Notuureducotie goot
doorom een stopje verder don notuurbeleving. Educotie wil
mensen iets duidel'rjk moken; dit in tegenstelling tot
notuurbeleving die mensen wil loten genieten.

mmo's is

eren in de
bereiken
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lnfroslructuur voor
bioklqssen

Wqndelen

Fielsen

Notuurbeleving

Ecologische ontwikkelingsvisie groeven Mechelse heide

Educotie noor de kinderen in de scholen von de
omliggende gemeenten is eveneens een belongrijk ospect
von nqtuureducotie. Doorom zou noost het opzetten von
schoolprogrommo's ook eens moeten gekeken worden of
er nood is oon infrostructuur voor bioklossen. Het spreekt voor
zich dot eventuele infrostructuur helemool oon de rond of
net buiten het gebied ligt.

De nieuwe gebieden lenen zich uiteroord uitstekend voor
wondeloctiviteiten. Aonleg von poden en pooltjes lijkt ons
totool overbodig. Het gebied krijgt een grote meerwoorde
door het steeds weer opnieuw te ontdekken. Grote grozers
doen sponïoon poodjes ontstoon. Dit gebeurf trouwens ook
door de mensen die steeds dezelfde poden betreden.

Nu ol ligt oon de rond von één groeve een fietspod. Dit
fietspod kodert in het fietspodennetwerk von het regionool
londschop. Fietsen vormt dus oon de rond von de gebieden
zeker geen probleem. Wel zouden fietsers er zich von
moeten bewust worden dot plots een kudde grote grozers
het fietspod oversteekt.
Dot fietspoden oon de rond von de groeven liggen kon
oonzien worden ols een meerwoorde. Wont juist oon de
ronden heb je het beste ovezicht over een gebied.

Bij de herinrichting von de ondere groeven zou kunnen
bekeken worden hoe het fietspodennet von het regionool
londschop hierop zou kunnen oonsluiten.

Het incidenteel gebruik von mountoinbikes is eigenlijk geen
verstoring voor het gebied. Het probleem ontstoon echter
wonneer dit veelvuldig goot optreden.
Doorom wordt voorgesteld dot de moutoinbikers ook op de
fietspoden blljven.

Het logisch gevolg von toegonkelijkheid en het mogen
wondelen en fietsen is de grote notuurbelevingswoorde von
een gebied. Deze notuurbelevingswoorde wordt nog
versterkt door het ontbreken von poden.

Motorcrossen kon een ernstige overlost betekenen. Doorom
niet omwille von de verstoring noor het gebied zelf moor
voorol noor de mederecreonten toe. Het motorcrossen
verhoudt zich don ook niet met het hier voorgestelde
beheer.

Motorcrossen
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6 Lileroluur

Notuurbeheer
Levensgemeenschoppen
Ecologische inrichting moos
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