
'De Kalmthoutse Heide'

De Kalmthoutse Heide, even ten noorden van
Antwerpen, öp de grens tussen Vlaanderen en
Nederland, is het grootste natuurreservaat van
ons land (2.000 ha.). De ecologische waarde is
onschatbaar: talrijke, vaak zeldzaffi€, dier- en
plantensoorten vinden er hun ideale biotoop...
Vooralsnog ontbrak een goed boek over dit
unieke Iandschap dat dankzij én ondanks de
mens vandaag nog door honderdduizenden
wandelaars kan worden betreden. Auteur Geert
De Blust vulde deze leemte. Dit boek laat de
lezer-kijker toe de boeiende historische ecologie
van het heidelandschap te ontdekken en staat
stil bij de rijkdom van dieren en planten, de
ecologische systemen in vennen en waterplas-
sen, de reizende duinen... Ook aan de recente
branden en de ingrijpende gevolgen ervan be-
steedt de auteu r aandacht.
De schitterende foto's van IMarc Slootmaekers
tonen de steeds weer wisselende gezichten van
dit unieke landschap en doen ons met verwon-
dering kijken naar de heidestruiken en kevers,
naar de zeldzame nachtzwaluw en het krioelen-
de leven in vennen en plassen.
'De Kalmthoutse Heide' werd uitgeveven door
het Davidsfonds.

'De Kalmthoutse Heide' is een luxe-uitgave
(kunstdruk) met vierkleuren foto's en telt
144 blz. De normale boekhandelprijs is BEF

1.695. Abonnees op 'Leefmilieu' kunnen dit
boek aan de kortingsprijs van BEF 1 .475 be-
stellen bij de Stichting_Leefmilieu !

Bestellen kan telefonisch (031231 .64.a8) of
schriftelijk via het onderstaande bestelformulier.

BESTELFORMULIER:,DE KALMTHOUTSE HEIDE,

O nd erg eteken d e/Bed rijf :
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Kleine landschapselementen hebben groot
belang

Geert De Blusï en Martin Hermy

Verschillende !andschappen, veranderende
landschappen

Onze landschappen veranderen voortdurend.
Dat is ook te verwachten . Ze ziln immers het
resultaat van een ingewikkelde wisselwerking
tussen natuur en cultuur; tussen enerzijds het
reliëf, de bodeffi, de waterhuishouding, de
plantengroei en de dierenwereld op een bepaal-
de plaats en anderzijds de menselijke activitei-
ten op die plaats door de eeuwen heen.

De rijke verscheidenheid aan milieuomstandig-
heden en de wijze waarop de mens daarop in-
speelde, er gebruik van maakte, ze naa r zijn
ha nd zette, .. . leidde ertoe dat het u itzicht en de
opbouw van het landschap in Vlaanderen van
streek tot streek verschilden. Oude plaatselijke
gebruiken en tradities, technologische ontwik-
keling.gn en maatschappelijke machtsverhoudin-
gen zijn eveneens in het landschap weerspie-
geld. De grootte en de vorm van de kavels, de
aa nwezig heid va n statige d reven, và n sterbos-
sen, van hoeven met een ringgracht, de talrijke
snoeivormen van bomen en de structuren van
hagen en houtkanten, de soortensamenstelling
van bermen en overhoekjes, de veedrinkpoelen,
het zijn allemaal tekens waaraan we de land-
schapsgeschiedenis ku nnen aflezen.

Het is dus niet verwonderlijk dat ook in een re-
latief klein gebied als Vlaanderen nog een grote
verscheidenheid aan landschappen te onder-
scheiden is. Elk met een eigen uitzicht, met een
meer open of juist een gesloten karaktel met
de typische landschapselementen dre het zo
herkenbaar maken. Streeknamen als Droog en
Vochtig Halpengouw, het lVeetjesland, Klein
Brabant, de Polders, de Kempen, de Vlaamse
Ardennen, hebben daarom een duidelijke in-
houd en betekenis.

Honderden jaren heeft die verscheidenheid be-
staan en is ie geleidelijk geëvolueerd. Dit staat
in schril contrast met de snelle veranderingen
die tegenwoordig plaatsgrijpen. Hoewel, de
meest drastische wijzigingen Iiggen al Ianger
achter ons. De uitgestrekte ontveningen in de-
len van de polders en de Kempen, de inpol-
deringen en de heideontginningen hebben
landschappen opgeleverd die totaal verschilden
van wat voorheen aanwezig was. En wat we nu
op verschillende plaatsen in Europa op het eer-
ste gezicht als authentieke landschappen erva-
ren, het typische'Engelse' landschap met een
net van houtkanten en hagen, is veelal het re-
sultaat van grootschalige en geric.hte landher-
vormingen die er vanaf de eerste helft van de
18d" eeuw plaatsvonden. In 1720 gaf het En-
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gelse parlement namelijk de toestemming om
de gemeenschappelijke graasgronden te privati-
seren, wat ertoe leidde dat ze in kavels verdeeld
werden, omgeven door de bekende houtkanten
en muurtjes. Deze praktijk,werd elders in Euro-
pa overgenomen. Ook wa.ar dg ollginninge.n
een meer individueel karakter hadden, was het
resultaat vergelijkbaar: een voorheen open
landschap werd gesloten door de aanplant van
houtkanten. Op de Ferrariskaarten (omstreeks
177 5) is dit voor de Kempen mooi te zien.

Tegenwoordig hebben moderne landbouwme-
thoden, uitdijende verstedelijking en lintbebou-
wing, een steeds dichter wordend wegennet,
voor gevolg dat de landschappelijke verschei-
denheid snel vermindert. Van enige regionale
verschillen in Iandbouwmethoden en -teelten is

immers haast geen sprake meer en nieuwbouw-
wijken lijken ook - mee door de enorme menge-
ling van stijlen - steeds meer op elkaar. Alleen
cultuurhistorische relicten, een karakteristiek
reliëf en de typische kleine landschapselemen-
ten, maken nog iets van de oude regionale dif-
ferentiatie duidelijk. ln de landschapszorg krij-
gen deze aspecten daarom de nodige aan-
d a cht.

Kleine landschapselementen en hun
fu ncties

ln algemene zin zijn 'kleine landschapselemen-
ten'een verzamelbegrip voor bijna alle individu-
ele onderdelen met een beperkte oppervlakte of
een klein voluffi€, die het landschap mee op-
bouweR en er een inhoud en identiteit aan ge-
ven. Daarom noemt men zowel een alleen-
staande boom als een kapelletje een klein Iand-
schapselement. Vaker wordt de term echter ge-
bruikt om de meer natuurlijke kleine elementen
in een landschap aan te duiden. Sloten,grep-
pels en hun oevers, poelen, oude dijken, holle
wegen en graften, weg-en perceelsbermen, bo-
mennjen, hagen, houtkanten en houtwallen,
knotbomen en alleenstaande bomen, zijn de
belangrilkste. Typisch voor deze kleine Iand-
schapselementen is dat ze hun ontstaan en
voortbestaan haast allemaal op de ene of ande-
re manier aan menselijke activiteiten te danken
hebben . Ze hadden en hebben dan ook dikwijls
een duidelijke functie waarvoo t ze in het verle-
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den zorgvuldig onderhouden werden. Met het
wegvallen van de functie stopte veelal ook het
beheer van het element. De volgende stap was
dan dat het zonder problemen opgeruimd kon
worden. Wat nu nog van de kleine landschaps-
elementen overblijft, heeft daardoor in veel ge-
vallen een kenmerkende evolutie doorgemaakt.
Enerzijds zijn het nu dikwijls nog maar resten
van wat eens een dicht netwerk was en ander-
ztjds is na het wegvallen van het traditionele
beheer de ecologische successie verder gegaan
waardoor de soortensamenstelling sterk veran-
derd is.

Kleine landschapselementen hebben echter
nooit alle functies verloren. Ook nu nog doen
ze dienst als windscherm, haalt men er gerief-
hout en brandhout uit of wordt hun nut bij de
erosiebestrijding erkend. En om een hoge bele-
vingswaarde van het landschap te verkrijgen, zo
belangrijk voor de recreatie, zijn ze onvervang-
baa r. Jt/aa r bovena I spelen ze een bela ng rijke
rol bij het behoud van de biodiversiteit (Hermy
M. e.a., 1997). Als deze klerne biotopen nog
aanwezig zijn, dan kan er ook nog een grote
variatie aan soorten in de intensref gebruikte
gebieden buiten de reservaten leven. Op voor-
waarde natuurlijk dat de mllieukwaliteit dat
daar toelaat. Door hun functie voor de biodiver-
siteit mogen we dus ook de kleine groene ruim-
ten, de snippers natuur in het stedelijk gebied,
tot de kleine landschapselementen rekenen. Het
gaat daar om oude muren, tuinen, parken,
kerkhoven, braakliggende terreinen, spoorweg-
taluds, wegbermen , grachten. Dat zijn de bio-
topen waar nog heel wat van de spontaan
voorkomende soorten in het stedelijk gebied
gevonden ku n nen worden.

Voor zowel planten als dieren kunnen land-
schapselementen venschillende functies hebben:
- het is hun permanente verblijfplaats;
- het is een plaats die tijdens een bepaald le-

vensstadium of voor een bepaalde functie
gebru ikt wordt;

- ze vormen de voorkeursroute die dieren vol-
gen voor hun regelmatige verplaatsingen
door het landschap;

- het zijn de plaatsen waarlangs soorten zich
verbreiden, op zoek naar nieuwe Ieefgebie-
den.



Om al deze redenen is het behoud, het onder-
houd en de verdere ontwikkeling van kleine
la ndscha pselementen een zeer bela ng rijke op-
gave voor al diegenen die met de kwaliteit van
de Iandelijke en stedelijke ruimten begaan zijn
(Hermy M. e.a., 1997).

Een belangrijk biotoop

Voor heel wat organismen ziln kleine land-
schapselementen de biotoop waarin ze heel
hun leven doorbrengen. Dat geldt in de eerste
plaats voor de flora en weinig mobiele onge-
wervelden. ln de bermen langs Nederlandse
spoorwegen zijn tussen 1980 en 1990 ca.
1 . 1 00 plantensoorten waargenomen. l\4instens
768 soorten hogere planten komen in Vlaande-
ren in de wegbermen voor. Dat is 61o/ovàn de
totale flora ! 56 soorten daarvan behoren tot de
bedreigde plantensoorten in het gewest. Als er
niet snel maatregelen genomen worden sterven
ze bij ons uit. En 53 soorten komen haast uit-
sluitend in de bermen voor.

Nu vormen wegbermen allesbehalve een homo-
geen milieu. Alle combinaties van droog tot erg
nat, van voedselarm tot voedselrijk, zuur tot
basisch, grof zandig tot fijne klei, zijn aan te
treffen. Dat, gecombineerd met verschillende
beheersvormen, levert een rijke verscheidenheid
aan milieus op. Daarond er zijn er ook die erg
zeldzaam geworden zijn zoals de bermen van
onverharde, zandige dreven bijvoorbeeld, met
een duidelijk eigen flora en fauna.

De botanische rijkdom van het houtwallen- of
houtkantenlandschap is een ander bekend voor-
beeld. ln deze biotopen kunnen, in streken die
voor de rest erg bosarm zijn, nog echte bos-
planten overleven . Ze vormen er restpopulaties
van wat ooit in uitgestrekte bossen aaneenge-
sloten begroeiingen waren. Ook heel wat
bosloopkeversoorten overleven in oude hout-
kanten. Loopkevers uit de heide kunnen dan
weer in voldoende brede schrale bermen gevon-
den worden.

Wil een hlein lankcbapselement iets betekmm ak babitat, dan moet het de nodtge kwaliteiten bezitten
(Foto uit: 'Punten en lijnm in bet landscbap')
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Voor heel wat dieren vormt een landschapsele-
ment maar een deel van het leefgebied. Het
heeft dan een specifieke functie, of de dieren
gebruiken dat element maar gedurende een
bepaalde periode in het jaar of in hun leven.
Bermen en houtige landschapselementen zijn
bijvoorbeeld belangrijk voor de voortplanting.
In Groot-Brittannië vinden 20 van de 50 zoog-
diersoorten een voortplantingsplaats in wegber-
men. Hetzelfde geldt voo r 40 van de 200 vo-
gelsoorten, alle 6 de reptielensoorten, 5 van de
6 amfibieën en 25 van de 60 dagvlindersoorten
(Way J.N/., 197 7). Vooral de zoogdieren en de
vogels zoeken voedsel buiten de bermen. Soor-
ten zoals haas en ree gebruiken hagen voorna-
melijk tijdens de winter als foerageerplek. En

buiten de broedtijd of in geval van verstoring
zijn kleine landschapselementen voor heel wat
dieren een rust- en schuilplaats.

Een netwerk van meer natuurlijke landschaps-
elementen maakt het voor heel wat dieren mo-
gelijk om zich door een gebied te verplaatsen.
Ze zijn daarbij selectief; wat een geschikt ele-
ment is voor de ene soort is dat nog niet voor
een andere. Heel wat muizensoorten, ffiàar ook
de bunzing, de steenmarter en de das volgen
zo bij voorkeur hagen. [Vaar ook veel vogels
vliegen langs goed ontwikkelde houtkanten om
verder op perceelsranden voedsel te zoeken. En

zelfs vleermuizen hebben deze elementen nodig
om zich door het landschap te kunnen verplaat-
sen (Helmer W e.a., 1988) . Ze oriënteren zich
immers door middel van hun sonar. Wilen we
het behoud van vleermuizen veilig stellen, dan
is het daarom niet voldoende hun winter- en
zomerverblijfplaats te beschermen, maar moet
het omringende en tussenliggende landschap
ook een optimale structuur behouden.

Wil een klein landschapselement iets betekenen
als habitat, dan moet het de nodige kwalrtelten
bezitten. Die hebben in de eerste plaats te ma-
ken met de oppervlakte en de vorm van het ele-
ment, met de milieudifferentiatie binnen het
element en met het beheer ervan. De relatie
tussen de soortenrijkdom en de oppervlakte van
een habitat is in veel gevallen aangetoond. Hoe
groter een habitat, hoe meer soorten er kunnen
voorkomen. Voor kleine landschapselementen
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gaat het dan in de eerste plaats om de totale
lengte van het element in een gebied. ln grote-
re habitats kan de interne verscheidenheid gro-
ter zijn, waardoor soorten die verschillende mi-
lieu-eisen stellen of die verschillende milieus als
deelhabitats nodig hebben, er kunnen voorko-
men. Vooral voor insecten is een mozaïek van
microhabitats van groot belang. Nogal wat be-
stuivende kevers bijvoorbeeld zitten in het voor-
jaar op vroegbloeiende bosrandplanten en ver-
huizen daarna naar het centrum van een brede
houtkant waar in de schaduw de echte bos-
pla nten g roeien.

Grotere natuurgebieden hebben doorgaans een
meer optimale milieukwaliteit vergeleken bij de
kleinère gebieden. Bij kleine landschapselemen-
ten gaat die relatie echter zelden op. De randef-
fecten die vanuit de omqeving op het land-
schapselement inwerken-, zijn-immers bijna
steeds erg groot. Daardoor is in veel gevallen
zo'n klein biotoop eerder een suboptimaal ha-
bitat. En dat heeft dan weer voor gevo!g dat
het meestal toch maar kleine populatieí bevat
die redelijk onstabiel zijn wat het aantal indivi-
duen betreft. En die kleine populaties lopen
over het algemeen een grotere kans om lokaal
uit te sterven. Op zich hoeft dat geen echt pro-
bleem te zijn op voorwaarde dat er voldoende
uitwisseling is tussen de populaties in verschil-
lende habitats. ln oRze streken, met over het
algemeen kleine en versnipperde natuurgebie-
den en -elementen, houden zo waarschijnlijk
veel soorten stand omdat ze gestructureerd zijn
volgens zo' n netwerkpopulaties, ook wel meta-
populaties genoemd (Opdam P., 1987). Als een
lokale deelpopulatie uitsterft, kan de lege habi-
tat opnieuw bevolkt worden door immigratie.



Minstens 768 soorten bogere planten kamen inVlaanderen in de wegbermen uoor, dat is 6tr0/o uan de totale flora
(Foto uit: 'Punten en lijnen in het landscbap')

De voorwaarde is uiteraard dat voldoende indi-
viduen de vrijgekomen plekken kunnen berei-
ken. ls het tussenliggende landschap moeilijk te
doorkruisen door de soort, dan kan het van
groot bela ng zijn dat kleine landschapselemen-
ten aanwezig zijn. Door de migraties verkeert
een metapopulatie in een dynamisch evenwicht.
Op de ene plek sterft een deelpopulatie uit en
blijft de habitat een tijd onbezet tot hij weer
gekoloniseerd wordt. Heel kleine habitats en
habitats die in de periferie liggen lopen daarbij
het risico heel lang of permanent soorten te
missen, niettegenstaande aan de kwaliteit van
de habitat niets aan te merken is. Totaal geïso-
leerde kleine landschapselementen hebben
daardoor meestal maar een beperkte waarde
voor de totale biodiversiteit. Het is daarom van
het allergrootste belang dat er met alle instru-
menten waarover we beschikken , zoals landin-
richtingsprojecten, ruilverkaveling, gemeentelij-
ke natuurontwikkelingsplannen, bestemmings-
plannen en bijzondere plannen van aanleg, ge-
werkt wordt aan een landelijke ruimte en een
stedelijk gebied waarin een voldoende dicht en
doorlopend netwerk van habitats van goede
kwallteit aanwezig is.

Sinds uit de resultaten van het con servation
biology onderzoek hoe langer hoe meer duide-
lijk wordt dat isolatie en versnippering van na-
tuurgebieden op termijn één van de belangrijk-
ste bedreigingen voor de biodiversiteit zou vor-
men, wordt er op verschillende niveaus, van het
Vlaamse gewest tot pan-Europees gewerkt aan
functionele ecologische netwerken. Stelsels van
natuurgebieden, Voldoende dicht bij elkaar ge-
legen en onderling verbonden door ecologische
corridors, moeten het duurzaam behoud van de
biodiversiteit waarborgen. Voor Vlaanderen
staat zo het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

op stapel. ln het landelijk gebied zouden de
kleine landschapselementen, houtkanten, slo-
ten, bermen, waterloopjes, de verbinding moe-
ten mogelijk maken. Zij vormen tezamen het
zogenaamde lntegraal Verwevings- en Onder-
steunend Netwerk (IVON). Dit is een aantrekke-
lijk concept, maar er is helaas nog maar voor
weinig soorten aangetoond dat het ook zo
werkt. En een landschapselement dat voor de
ene soort verbindend werkt, kan voor een ande-
re soort juist een barrière betekenen ! Een dich-
te, hoge houtkant vormt voor sommige vlinders
inderdaad een harde grens waa r ze niet over-
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h.een geraken. Het kan daarom een oploss.i.ng
ziln om regelmatig wat lagere of minder dichte
delen in zo'n element te voorzien. Daardoor is

het potentieel contact tussen twee naastliggen-
de hooilanden alleszins meer verzekerd.

De grote moeilijkheid is momenteel het bepalen
van de kenmerken die een landschapselement
moet bezitten om effectief als verbreidingsbaan
voor een bepaalde soort te kunnen fungeren.
Opnieuw blijken minimale afmetingen, lineaire
continuïteit en een goede milreukwaliteit nood-
zakelijk. ln functie van de verbreiding is het niet
vanzeifsprekend dat een landschapsélement
altij d zo breed mogelijk is. Gaat het om soorten
dre zich traag verbreiden, dan moet het verbrei-
dingselement ook als habrtat geschikt zijn en is

een breed element met een vegetatiesamenstel-
ling die overeenkomt met het oorspronkelijke
habitat te verkiezen. Voor een schrale, zandige
berm spreken we dan wel over enkele tientallen
meter breed! Maar een goede verbreider die
snel een grote afstand kan afleggen lijkt (in de
onderzochte gevallen) dan weer meer gebaat
met een wat smallere berm. Dan blijken bijvoor-
beeld Noorse woelmuizen consequenter recht-
door te lopen en met succes een ander opti-
maal habitat te bereiken dan wanneer ze dat
door een veel bredere berm kunnen doen. ln
die laatste maken ze zigzag bewegingen en
kunnen ze zich waarschijnlijk moeilijker oriënte-
ren (Andreassen H.P. e.a., 1996). Verschillende
organismen die kleine landschapselementen
gebruiken stellen elk eigen eisen aan dit milieu.
Daarom bestaat het ideale landschapselement
dat voor alle soorten geschikt is niet. Enkel op
basis van gericht onderzoek en grondige ecolo-
gische kennis van de soorten kunnen richtlijnen
gegeven worden voor een functioneel netwerk
van landschapselementen voor een ecologische
hoofdstructu u r.

En daarnaast is ook voldoende tijd nodig. Ver-
breiding gaat dikwijls erg traag; een gemiddel-
de keverpopulatie bijvoorbeeld zal onder gun-
stige omstandigheden (een berm van 20 tot 30
m breed) niet meer dan 1 tot 2 km in 10 jaar
opschuiven! En voor echte bosplanten gaat het
om centimeters per jaar. Daarom zal een net-
werk van kleine landschapselementen ook ge-
durende zeer lange tijd stabiel moeten blijven,
wil het kunnen bijdragen aan de verbreiding
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van soorten. Maar gelukkig ziln er ook snelle
verbreiders, zoa ls veel besd ragende pla nten-
soorten.
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