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I .  I N L E I D I N G E N D O E L V A N D I T R A P P O R T

De natuur in Vlaanderen is sterk versnipperd en staat onder grote druk door allerlei omgevingsfactoren (zie o.a.
Dumortier et al., 2003). Veel soorten die hoge eisen stellen aan hun milieu zijn de laatste eeuw in snel tempo
uit onze streken verdwenen of tot relictpopulaties teruggedrongen. Dit proces ging hand in hand met de ach-
teruitgang van de kwantiteit en kwaliteit van een groot aantal natuur typen. Met een goed beheer van de reste-
rende natuur kan men proberen het tij te keren. Maar dit zal niet voldoende zijn voor een duurzame toekomst
van de natuur in Vlaanderen. Veel gebieden zijn door jarenlange ontwatering, eutrofiëring, verzuring, vergraving,
bodemverstoring, verbossing e.d. zodanig aangetast of gewijzigd, dat alleen via zeer specifieke, vaak drastische
maatregelen herstelperspectieven mogelijk zijn.

Natuurherstel is niet alleen noodzakelijk binnen onze bestaande natuurgebieden, maar ook er buiten. Door
natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden kunnen soorten met grotere leefgebieden zich opnieuw
vestigen en kunnen organismen zich vlotter door het landschap bewegen om andere gebieden te koloniseren.
Tevens zijn grote natuurgebieden doorgaans beter gebufferd tegen negatieve invloeden van buitenaf. Dit is het
principe van de ecologische netwerken (fig. 1.1), een belangrijk speerpunt van het hedendaagse natuurbeleid. Vrij
gekomen landbouwgronden die aansluiten bij de natuurgebieden worden tegenwoordig meer en meer opnieuw
omgezet in natuur. Ontginningsgebieden en opgespoten terreinen worden (her)ingericht ten gunste van een
nabestemming natuur. Deze ideeën kunnen in synergie gepland en uitgevoerd worden met andere maatschap-
pelijke noden, zoals de vraag naar meer natuur voor zachte recreatie of de herwaardering van natuurlijke over-
stromingsgebieden. In veel gevallen blijft er ook nog een vorm van samenwerking met landbouwers mogelijk.

Ontwikkelen van nieuwe natuur en herstel van sterk gedegradeerde natuur is het terrein van wat gemeenzaam
met de term “natuurontwikkeling” wordt aangeduid. Sinds de jaren negentig is in Vlaanderen heel wat geld uit-
gegeven aan natuurontwikkeling en zijn heel wat projecten uitgevoerd. Dit rapport brengt hiervan een overzicht,
een stand van zaken. Daarnaast is ondertussen ook heel wat wetenschappelijke kennis opgedaan, via empirisch
en experimenteel onderzoek in binnen- en buitenland. Dit rapport wil voorzien in de behoefte om – zonder vol-
ledigheid na te streven - deze kennis op een bondige manier bij elkaar te brengen en zo veel mogelijk in prakti-
sche richtlijnen of vuistregels te ver talen. Uit de succesverhalen, maar vooral ook uit de mislukkingen kan veel
geleerd worden en het is dan ook de hoop van de auteurs dat dit rapport op een positieve manier kan bijdra-
gen aan de toekomstige planning en uitvoering van natuurontwikkeling in Vlaanderen. Het rapport focust hierbij
op natuurontwikkeling die minimaal het perceelsniveau omvat (dus niet de aanleg van kleine landschapselemen-
ten) en overwegend te maken heeft met ingrepen in het abiotisch milieu.

In bijlage bij dit rapport worden een aantal voorbeeldprojecten van natuurontwikkeling in Vlaanderen gedocu-
menteerd met praktijkresultaten en foto’s. Ze kunnen inspirerend werken bij het opstar ten van nieuwe projec-
ten en illustreren de vuistregels voor natuurontwikkeling die in dit rapport worden aangereikt.
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Figuur 1.1  Het natuurbeleid streeft naar de vorming van een ecologisch netwerk: een aaneenge-

sloten stelsel van gebieden, waar de natuur zich kan ontwikkelen en planten en dieren onge-

stoord mogen gedijen (tekeningen Marc Hulme).

DENKBEELDIGE UITGANGSSITUATIE : 

1 valleigebied met intensieve landbouw en kleine,

geïsoleerde natuurreservaatpercelen;

2 zijvalleien met overwegend intensieve landbouw

en verspreide kleine landschapselementen;

3 hoger gelegen infiltratiegebied met geïsoleerde

boskernen;

4 barrière voor vrije migratie van dieren (drukke

weg)

1 groot aaneengesloten natuurreservaat met exten-

sieve begrazing en met mogelijkheden voor zachte

recreatie;

2 beheersovereenkomsten met landbouwers voor

weidevogels in een natuurlijk overstromingsgebied;

3 beheersovereenkomsten met landbouwers voor

nulbemesting en kleine landschapselementen;

4 bosuitbreiding tot een groot aaneengesloten bos-

gebied met lokaal herstel van een voormalig heide-

gebied; overeenkomst met private boseigenaar voor

zachte recreatie en ecologisch bosbeheer ;

5 verbindingsgebieden naar andere natuurgebieden;

6 brug op pijlers zodat ecologische relaties tussen

beide zijden van de vallei terug hersteld worden en

dieren vrij kunnen migreren

MOGELIJK STREEFBEELD VOOR EEN ECOLOGISCH NETWERK : 
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I I .  N A T U U R O N T W I K K E L I N G :  E E N V E E L Z I J D I G B E G R I P

II.1. DEFINITIE

Met een algemene definitie kan natuurontwikkeling omschreven worden als : “het geheel van maatregelen en pro-
cessen waardoor levensgemeenschappen ontstaan met een hogere natuurwaarde en/of graad van natuurlijkheid dan
er oorspronkelijk aanwezig waren” (naar Londo 1997). Het onderscheid met natuurbeheer sensu stricto is dat
men bij natuurontwikkeling ver trekt van een lagere actuele natuurwaarde of natuurlijkheid, waarbij men via één-
malige inrichtingsmaatregelen of acties (ook wel “startbeheer” genoemd) probeert een gunstige abiotische en
biotische uitgangssituatie te creëren voor vestiging of herstel van waardevolle natuur (fig. 2.1 en 2.2).

Natuurontwikkelingsmaatregelen kunnen geordend worden volgens het niveau waarop ze ingrijpen (fig. 2.3).
Doorgaans gaat het om ingrepen in het abiotisch milieu via zogenaamde “natuur technische milieubouw” (b.v.
allerlei vormen van grondverzet zoals plaggen, graven, reliëf aanbrengen, zandopspuiting), om hydrologische her-
stelmaatregelen (b.v. herstellen van kwelinvloeden of het ongedaan maken van drainage) of om herstel van
natuurlijke dynamiek (b.v. erosie, sedimentatie, overstroming langs waterlopen). Soms volstaat het om bepaalde
antropogene activiteiten of vormen van grondgebruik eenvoudig stop te zetten en het terrein over te leveren
aan natuurlijke processen (b.v. spontane bosvorming op voormalige akkers).
Ook éénmalige ingrepen in het biotisch milieu zijn bij natuurontwikkeling courant. Voorbeelden zijn kappen van
een naaldhoutbos voor omzetting naar inheems loofbos, kappen van bomen en struweel voor herstel van meer
open natuur typen zoals heide, grasland of moeras of uitroeiing van exoten die een ecosysteem negatief beïn-
vloeden. Om een sneller resultaat te bekomen wordt het proces van natuurlijke kolonisatie van soorten soms
versneld door selectieve introducties (b.v. aanplanten van bossen, inzaaien van een selectief gamma van grassen
en/of kruiden, introductie van natuurlijke predatoren die cruciaal zijn voor een natuurlijk evenwicht zoals b.v.
Snoek in waterplassen).
Tenslotte zijn er nog de éénmalige civieltechnische ingrepen die indirect bijdragen aan natuurontwikkeling, zoals
aanleg van faunapassages, die organismen moeten toelaten om levensbedreigende barrières zoals
(autosnel)wegen, kanalen, sluizen, pompgemalen te overbruggen. Door aanleg van ecoducten, ecotunnels, fauna-
uitstapplaatsen, vistrappen en meer natuurlijke landschapselementen zoals ecologische corridors en stapstenen
kunnen organismen andere natuur- en natuurontwikkelingsgebieden gemakkelijker koloniseren.

Na deze éénmalige natuurontwikkelingsmaatregelen kan de natuur zich spontaan ontwikkelen onder invloed van
natuurlijke processen. Naargelang het natuurstreefbeeld blijven bepaalde beheersmaatregelen (b.v. maaien,
begrazen) noodzakelijk om de gewenste eindsituatie te bereiken. Aanvankelijk kan het nodig zijn om de ontwik-
keling van het gebied nauwlettend te “sturen”, want de eerste jaren zijn vaak bepalend voor het eindresultaat.
Dit wordt aangeduid met de term “ontwikkelingsbeheer”. Gerichte beheersingrepen zijn dan soms noodzakelijk.
Na verloop van tijd kan worden overgeschakeld op een regulier onderhouds- of instandhoudingsbeheer.
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uitgangstoestand eindtoestand tijd

NATUURONTWIKKELING

ÉÉNMALIGE NATUURONTWIKKELINGSMAATREGEL(EN)

NATUURBEHEERNatuurwaarde en/of
graad van
natuurlijkheid

INSTANDHOUDINGSBEHEER
Einddoel: min of meer gestabiliseerde (half-)natuurlijke levensgemeenschap

Min of meer
gedegradeerde (half-)
natuurlijke
levensgemeenschap

Cultuurlijke
levensgemeenschap

ONTWIKKELINGSBEHEERHERSTELBEHEER

gewenste (half-)natuurlijke
levensgemeenschap

a

b

c

 cultuurlijke
levensgemeenschap

tijd

na
tu

ur
w

aa
rd

e

Figuur 2.1  Terminologie m.b.t. natuurontwikkeling en natuurbeheer, schematisch uitgezet ten

opzichte van enerzijds de tijd en anderzijds de natuurwaarde van respectievelijk de uitgangstoe-

stand en de eindtoestand (naar Londo 1997).

Figuur 2.2  De ontwikkelingssnelheid van de gewenste levensgemeenschap wordt in hoge mate

bepaald door de kwaliteit van het abiotisch milieu.  Een slechte kwaliteit leidt slechts tot gedeel-

telijk herstel (a).  Bij matige kwaliteit kan de ontwikkelingsduur zeer lange tijd in beslag nemen

(b).  Door middel van natuurtechnische milieubouw kan een optimaal abiotisch milieu worden

gecreëerd, waardoor natuurontwikkeling sneller en beter verloopt (c). (naar Londo 1997)
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Figuur 2.3  Waar situeren zich de natuurontwikkelingsingrepen in het “rangordemodel” van de

landschapsecologie ?  Het model geeft aan welke factoren een overheersende impact hebben op

andere factoren (dikke pijlen) en welke slechts een beperkte impact hebben (dunne pijlen).  In de

kruistabel wordt aangegeven waar ingrepen vooral op inwerken.  (naar : Londo 1997)  

II.2. AUTHENTICITEIT VAN NATUURONTWIKKELINGSLANDSCHAPPEN

Natuurontwikkeling dient in principe zo veel mogelijk te mikken op de ontwikkeling of het herstel van de “poten-
tiële natuurlijke of halfnatuurlijke levensgemeenschappen” voor een bepaalde plaats. Dit zijn de natuur typen die
gekoppeld zijn aan de lokale bodem- en waterhuishoudingskarakteristieken. De aanwezigheid in de bodem van
een zaadvoorraad van een historisch aanwezig natuur type met hoge natuurbehoudswaarde of de aanwezigheid
van zeldzame relictsoorten ervan in de omgeving verhogen de potentie op succesvolle natuurontwikkeling aan-
zienlijk. In de praktijk is het dus evident dat het herstel van dit natuur type in vele gevallen de voorkeur krijgt
boven de ontwikkeling van een ander, compleet nieuw natuur type.

Anderzijds doen zich op vele plaatsen in Vlaanderen mogelijkheden voor om natuur te ontwikkelen die er van
nature niet thuis hoort, omdat de abiotische omstandigheden (bodem, water) totaal gewijzigd zijn ten opzichte
van de oorspronkelijke omstandigheden. Daarbij kan gedacht worden aan de “nieuwe natuur” op vele ar tificiële
terreinen, zoals opgespoten en sterk vergraven gronden, zand-, klei- en grindwinningsplassen, oude stor tplaatsen,
ruderale gronden in de stedelijke omgeving of terreinen waar zwaar in de waterhuishouding werd ingegrepen
(bv. door ar tificiële waterpeilverhoging). De natuurontwikkeling is doorgaans een (vaak onbedoeld) nevenpro-
duct van allerlei grootschalige cultuur technische ingrepen. Hoewel de natuur typen die op deze terreinen tot
ontwikkeling komen niet aansluiten bij de oorspronkelijke natuur die op deze plaats voorkwam en dus niet als
“authentiek” kunnen beschouwd worden, kunnen hier op korte tot zeer lange termijn toch heel waardevolle
levensgemeenschappen met tal van zeldzame soorten zich vestigen. De opgespoten terreinen rond Antwerpen,
waarvan sommige een natuurreservaatstatus verkregen, zijn hiervan een goed voorbeeld. Voor het natuurbe-

atmosfeer
en klimaat

geologische
gesteldheid

reliëf

(grond)water

bodem

vegetatie

fauna

Natuurtechnische milieubouw : plaggen, graven,
baggeren, ophogen
Reactiveren natuurlijke dynamiek wind en water

Omvormingsbeheer : aanplanten, inzaaien,
openkappen, exotenbestrijding,…
Ontwikkelingsbeheer : maaien, begrazen, niets-doen
Aanleg ecologische corridors

Herstel natuurlijke nutriëntenhuishouding

aanpassing waterpeil /
drainage

actief biologisch beheer
in waterplassen
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houd in Vlaanderen kan het dus interessant zijn om in te spelen op de mogelijkheden die zich terzake aandienen.
Omdat ze “kunstmatig” en minder kwetsbaar zijn, zijn deze terreinen veelal ook bij uitstek geschikt voor recrea-
tief medegebruik door omwonenden. Deze strategie kan natuurlijk geen pleidooi inhouden om bestaande
natuurgebieden te gaan opofferen voor dergelijke nieuwe “ersatz-natuur”.
Wanneer er een vrije keuze bestaat bij de uitvoering van een natuurontwikkelingsproject dient steeds gepleit om
zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de natuurtypen die (in de ruime omgeving) van nature voorkomen op de
betreffende bodem en bij een zo natuurlijk mogelijke waterhuishouding. Zo bijvoorbeeld is het verwijderen van
een voedselrijke bouwvoor op een Kempisch boerengrasland wel een zinvolle maatregel, maar het ophogen van
diezelfde bodem met bijvoorbeeld kalkrijke leem, die er van nature niet dagzoomt, is voor het natuurbehoud niet
wenselijk. Ook grootschalige vergraving van de bodem in bulten- en slenkenpatronen met weliswaar fraaie gra-
diëntsituaties is bijvoorbeeld zeer ar tificieel en wordt daarom vanuit ecologisch, geomorfologisch en historisch
oogpunt ontraden in geomorfologisch nog weinig verstoorde situaties. Soms is de keuze echter niet altijd zo van-
zelfsprekend. In de zeepolders, bijvoorbeeld, kan de referentietoestand voor een kleigrond een van nature rela-
tief soortenarm poldergrasland zijn, maar in bepaalde omstandigheden zijn er ook goede potenties aanwezig om
door afgraving schorre- en slikkevegetaties terug te krijgen die herinneren aan de ontstaansgeschiedenis van de
polders. Twee andere voorbeelden hebben te maken met historische ingrepen van de mens. Zo bevatten de
Kempische kanalen kalkrijk water afkomstig van het Maasbekken. Door bevloeiing van de van nature zure
Kempische zandgronden met kalkrijk water of de aanwezigheid van kalkrijke kwelinvloeden, kunnen allerlei bij-
zondere soorten zich vestigen of handhaven. Zo heeft het Buitengoor (Mol) zich de afgelopen tweehonderd jaar
ontwikkeld tot één van onze belangrijkste natuurgebieden, maar het blijft strikt genomen wel een onnatuurlijke
situatie. Een gelijkaardig “dilemma” doet zich voor bij natuurontwikkeling in de diverse “wateringen” langs de
Kempische kanalen waar al dan niet kan geopteerd worden voor bevloeiing met gebiedsvreemd kalkrijk water.
Nog een ander voorbeeld heeft betrekking op de keuze om opgehoogde gronden in natuurgebieden terug af te
graven tot op het oorspronkelijk niveau, dan wel deze gronden als uitgangsituatie te gebruiken voor natuuront-
wikkeling. Wanneer men in de praktijk voor dergelijke keuzen komt te staan, zijn geen pasklare richtlijnen te
geven; elke situatie zal afzonderlijk en in zijn context dienen bekeken en afgewogen en wellicht zal het kosten-
plaatje vaak van doorslaggevend belang blijken. Steeds dient ook rekening te worden gehouden met aardkundi-
ge en cultuurhistorische waarden.



13

NATUURONTWIKKEL ING : EEN VEELZ I JD IG BEGR IP

II.3.  NATUURLIJKHEIDSGRAAD VAN NATUURONTWIKKELINGSLANDSCHAPPEN

De mate van percellering van het landschap en de mate waarin menselijke activiteiten of door de mens gestuur-
de processen de natuurontwikkeling sturen, bepaalt de graad van natuurlijkheid. Een drietal typen natuurontwik-
kelingslandschappen zijn te onderscheiden (fig. 2.4).

• het geperceleerd cultuurlandschap (“stapsteen- en corridor-concept”) (fig. 2.4 B)

De nadruk ligt hier op de ontwikkeling van lijn-, punt- en vlekvormige natuurwaarden; landbouw blijft de hoofd-
functie binnen het gebied en de bestaande percelering wordt grotendeels behouden. Binnen het landbouwge-
bied worden poelen, houtkanten, wandelwegen enzovoort aangelegd, naast een natuurgericht beheer van per-
ceelsranden en oevers van waterlopen. Op vrijwillige basis sluiten landbouwers een beheersovereenkomst af
voor de instandhouding of ontwikkeling van natuurwaarden op verspreid liggende (landbouwkundig minst inte-
ressante) percelen. Kleine percelen kunnen eventueel als natuurreservaatjes beheerd worden. Kleinschalige
natuurontwikkeling in het stedelijk gebied kan ook tot dit concept worden gerekend.

•  het geperceleerd halfnatuurlijk landschap (“biodiversiteits-concept”) (fig. 2.4 C) 

De nadruk ligt hier op de ontwikkeling van grote oppervlaktes hoogwaardige natuur ; natuur wordt de hoofdfunc-
tie, al dan niet met mogelijkheid voor landbouwers om met een gebruiksovereenkomst in het beheer te par tici-
peren. Het historische perceleringspatroon van de afgelopen eeuw blijft nog op vele plaatsen zichtbaar, hoewel
lokaal aan schaalvergroting kan worden gedaan door samenvoegen van percelen. Het star t- en ontwikkelingsbe-
heer wordt zodanig gestuurd dat een maximale natuurkwaliteit (biodiversiteit) kan worden gerealiseerd. Een
maai- en kapbeheer door de mens, of de inzet van grote (half)gedomesticeerde grazers, waarvan de begrazings-
druk door de mens wordt geregeld, zorgt voor de ontwikkeling en instandhouding van diverse halfnatuurlijke
natuur typen (heiden, soortenrijke graslanden, hakhoutbossen, moerassen). Het gros van de natuurreservaten in
Vlaanderen wordt volgens dit concept beheerd.
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•  het ongeperceleerd nagenoeg natuurlijk landschap (“nieuwe wildernis-concept”) (fig. 2.4 D)

De nadruk ligt op de ontwikkeling van grote aaneengesloten oppervlaktes natuur, waarbij de mens zo weinig
mogelijk tussenkomt. Na eventuele star tbeheersmaatregelen wordt de ontwikkeling gestuurd door natuurlijke
processen en jaarrond begrazing met grote, halfwilde tot wilde grazers (waarvan de begrazingsdruk niet meer
door de mens wordt geregeld). Op de duur vervagen en verdwijnen de historische perceelsgrenzen. Bepaalde
natuur typen kunnen verschijnen, maar ook verdwijnen. Dit natuurbeeld wordt ingegeven vanuit de pragmatische
overweging dat het klassieke natuurbeheer uit optie b financieel niet overal haalbaar is. Daarnaast speelt ook de
roep om de natuur meer natuurlijk te laten evolueren en niet steeds te willen ingrijpen, ook niet wanneer bepaal-
de soorten uit het gebied dreigen te verdwijnen. Dit sluit aan bij een enigszins nostalgisch streven om de “oer-
natuur” uit onze streken terug zoveel mogelijk te benaderen. Men spreekt in dit verband van de “nieuwe wilder-
nis”, omdat de omstandigheden natuurlijk dermate gewijzigd zijn dat een exacte copie van de oorspronkelijke
oernatuur wellicht nooit meer zal mogelijk zijn. Processen zoals rivierdynamiek kunnen zorgen voor de instand-
houding van allerlei pioniersituaties. Bij gebrek aan wilde hoefdieren worden in de West-Europese praktijk half-
wilde kuddes van runderen (Galloways, Schotse hooglanders, Heckrunderen) en/of paarden (meestal Koniks)
door de mens geïntroduceerd. Deze soorten ver tonen kenmerken van hun wilde, helaas uitgestorven voorou-
ders en kunnen in de praktijk eventueel nog worden bijgestaan door andere grazers, browsers en wroeters, zoals
Edelher t, Ree en Everzwijn. Door het graasgedrag van de grote grazers worden open plekken en de bijhoren-
de levensgemeenschappen behouden. De natuurlijke dynamiek in de populatie van de grote grazers bepaalt het
aandeel van de open plaatsen en zomen in een overwegend boslandschap. Er kan ook worden geopteerd om
geen (semi-)gedomesticeerde grazers te introduceren, waardoor het percentage open plaatsen aanzienlijk lager
zal zijn. In de Vlaamse context is “nieuwe wildernis” voorlopig in hoofdzaak een theoretische optie, enerzijds door
gebrek aan ruimte, maar ook doordat de begrazingsdruk nog overal door de mens wordt gestuurd.
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A uitgangstoestand

B geperceleerd cultuurlandschap (“stapsteen- en corridor-concept”)



Figuur 2.4  Denkbeeldig voorbeeld van een landschap waar op verschillende manieren aan natuur-

ontwikkeling wordt gedaan (tekeningen Marc Hulme). 

D ongeperceleerd nagenoeg natuurlijk landschap (“nieuwe wildernis-concept”)

C geperceleerd halfnatuurlijk landschap (“biodiversiteits-concept”)
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III. Natuurontwikkeling in Vlaanderen :
een stand van zaken
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I I I .  N A T U U R O N T W I K K E L I N G I N V L A A N D E R E N :  E E N
S T A N D V A N Z A K E N

III.1 DE DATABANK “NATUURONTWIKKELING”

Het Instituut voor Natuurbehoud houdt een access-databank bij met de natuurontwikkelingsprojecten in
Vlaanderen. Daarin wordt van alle uitgevoerde projecten zo veel mogelijk informatie opgeslagen over plaats, uit-
gangstoestand, ingreep, ontwikkelingsbeheer, nagestreefd natuur type, resultaten en problemen. De databank
wordt gevoed door periodieke bevraging van de terreinbeherende organisaties en de Vlaamse Landmaatschappij,
aan de hand van een enquête in 1999 en 2003. Op basis daarvan wordt getracht om van de meest relevante
projecten informatiefiches op te maken, aangevuld met foto’s en eigen gegevens afkomstig van terreinbezoeken,
gesprekken, literatuur of onderzoek (zie bijlagen).

Het doel van de databank “natuurontwikkeling” is meervoudig :
- geregelde opmaak van een stand van zaken
- bijhouden van basisgegevens en zo veel mogelijk documenteren van zowel succesprojecten als “mislukkingen”
- gegevensbron voor verder gericht onderzoek
- voor zover mogelijk : afleiden en toetsen van praktische vuistregels voor oordeelkundige, kosten-efficiënte
natuurontwikkeling
- stimuleren van natuurontwikkeling en aanreiken van referentieprojecten en advies aan personen en instanties
die in de praktijk met natuurontwikkeling bezig zijn

Analyse van de databank laat toe een algemeen overzicht te brengen van de huidige stand van zaken. Naast alge-
meen, samenvattend cijfermateriaal wordt in de volgende paragrafen per natuurdoeltype voor het eerst een
overzicht bijeen gebracht van de belangrijkste voorbeeldprojecten in Vlaanderen. Veiligheidshalve dienen alle
geciteerde cijfers evenwel als indicatief te worden beschouwd, vermits niet alle respondenten op de enquêtes
even gedetailleerde gegevens aanleverden. Ongetwijfeld zullen ook nog een klein aantal projecten in de databank
ontbreken die niet werden aangegeven.

III.2  NATUURONTWIKKELING NEEMT RECENT AANZIENLIJK TOE

Sinds het begin van de jaren negentig is het aantal natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen gestaag toegeno-
men (fig 3.1). Op 31/12/2003 zijn in 543 locaties (deelgebieden), verspreid over 244 natuurgebieden één of
meerdere éénmalige ingrepen met het oog op natuurontwikkeling of natuurherstel geregistreerd. De totale
oppervlakte waar de ingrepen betrekking op hebben, bedraagt ca. 3100 ha. De grootste oppervlakte is gesitu-
eerd in de provincie Limburg, de kleinste in Oost-Vlaanderen (fig. 3.2). West-Vlaanderen telt het grootste aantal
gebieden met natuurontwikkelingsinitiatieven (fig. 3.3), mogelijk een gevolg van het feit dat veel natuurgebieden
er sterk versnipperd of ecologisch gedegradeerd zijn en er grote nood is aan bijkomende natuur. De overheid
en de terreinbeherende verenigingen zijn in Vlaanderen ongeveer even vaak initiatiefnemer (265 locaties beheerd
door de administratie; 278 locaties beheerd door de verenigingen).
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Figuur 3.1  Aangroei van het aantal locaties (deelgebieden)  en de oppervlakte natuurontwikke-

ling in Vlaanderen sinds 1980.  Oudere projecten betreffen meestal initiatieven voor bebossing.

Figuur 3.2  Oppervlakte natuurontwikke-

ling verdeeld over de 5 Vlaamse provincies

in 2003.

Figuur 3.3  Aantal natuurgebieden met

natuurontwikkeling verdeeld over de 5

Vlaamse provincies in 2003. 

West-
Vlaanderen

23%

Oost-
Vlaanderen

7%

Antwerpen
17%

Limburg
38%

Vlaams-
Brabant

15%

Oost-
Vlaanderen

15%
Antwerpen

19%

Limburg
22%

West-
Vlaanderen

31%

Vlaams-
Brabant

13%

Figuur 3.4  Het schaalniveau van natuur-

ontwikkeling in Vlaanderen

0-4 ha
47%

5-9ha
20%

10-19 ha
14%

20-49 ha
14%

>50 ha
5%



20

NATUURONTWIKKEL ING IN VLAANDEREN : EEN STAND VAN ZAKEN

Opvallend is dat in 47% van alle gebieden de oppervlakte natuurontwikkeling minder dan 5 ha bedraagt (fig 3.4).
Dit staat ongetwijfeld in verband met de kostprijs van veel maatregelen en de beperkte oppervlakte van de
meeste natuurgebieden : zo bedroeg de gemiddelde oppervlakte van een natuurreservaat in Vlaanderen op
1/1/2003 31,7 ha en 35% van de terreinen is kleiner dan 5 ha (Decleer & Vanroose, 2003). Toch zijn recent een
elftal (5%) grotere projecten van meer dan 50 ha gerealiseerd of gestar t, zoals het Smeetshof te Bocholt (voor-
malig akkergebied), het Vinne te Zoutleeuw (herstel van een voormalig drooggelegd meer met populierenaan-
planten), het Stamprooierbroek te Kinrooi (moeras- en moerasbosontwikkeling), Grote Getevallei te Linter
(moerasontwikkeling en graslanden met spontane verbossing),Vallei van de Itterbeek te Maaseik (bosherstel, bos-
ontwikkeling en natte graslanden), het Wik te Genk (inrichting en herstel mesotrofe plassen), Schotshei te
Maaseik (moeras en open water, natte graslanden en bosontwikkeling), de Hoegaardse Valleien (Mene-
Jordaanvallei en Rosdel; voormalig akkergebied, zie bijlage 1 en 2) naast enkele grotere bebossingsprojecten (o.a.
Hutte te Houthalen-Helchteren). Ook de ontginningsgebieden met een nabestemming natuur nemen meestal
een grote oppervlakte in, zoals de Kikbeekbron (Mechelse heide, zie bijlage 3). Een grote oppervlakte “nieuwe
natuur” is ook gerealiseerd met de inrichting van de terril van Heusden-Zolder. Het instrument natuurinrichting
dat sinds enkele jaren op verschillende plaatsen kan worden ingezet (uitvoering : Vlaamse Landmaatschappij)
draagt eveneens bij aan het toegenomen schaalniveau van de natuurontwikkelingsprojecten. Figuur 3.5 geeft een
overzicht van de spreiding en relatieve grootte van de natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen.

III.3  UITGANGSTOESTAND EN MAATREGELEN VOOR NATUURONTWIKKELING IN VLAANDEREN

De meeste projecten vinden plaats op voormalige, intensieve landbouwgronden (29% grasland en 24% akker),
die terug naar natuur worden omgezet (fig 3.6 en 3.7). Op basis van de enquêtegegevens kan helaas geen exac-
te oppervlakte hierop gekleefd worden. In 153 locaties (22%) gebeuren maatregelen in bossen en struwelen,
voornamelijk gericht op een meer natuurlijk bostype en/of op herstel van open vegetaties (b.v. heide). In 8 % van
de locaties is de uitgangstoestand een opgehoogd of vergraven terrein of een ontginningsgebied; 5 % betreft eco-
logisch gedegradeerde waterplassen en ook ruigtes ver tegenwoordigen 6 %.

Figuren 3.8 en 3.9 geven een overzicht van de meest voorkomende categorieën van maatregelen en hun respec-

Figuur 3.5  Spreiding en relatieve oppervlakte van de natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen
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Figuur 3.6  Frequentieverdeling van de categorieën in “voormalig grondgebruik” op natuuront-

wikkelingslocaties in Vlaanderen

Figuur 3.7 Geografische spreiding van de verschillende categorieën in uitgangstoestand voor

natuurontwikkeling in Vlaanderen.

ruigte
6%

(verlande) plas
5%

kunstmatige 
terreinen

8%

struweel en bos
22%

grasland
29%

overige
6%

akker
24%

Voormalig grondgebruik: akker

Voormalig grondgebruik: soortenarm grasland



22

NATUURONTWIKKEL ING IN VLAANDEREN : EEN STAND VAN ZAKEN

Voormalig grondgebruik: kunstmatige terreinen

Voormalig grondgebruik: overige

Voormalig grondgebruik: (verlande) plas



23

NATUURONTWIKKEL ING IN VLAANDEREN : EEN STAND VAN ZAKEN

Figuur 3.7 Geografische spreiding van de verschillende categorieën in uitgangstoestand voor

natuurontwikkeling in Vlaanderen.
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Figuur 3.9 Geografische spreiding van de verschillende categorieën natuurontwikkelingsmaatre-

gelen in Vlaanderen.
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Figuur 3.9 Geografische spreiding van de verschillende categorieën natuurontwikkelingsmaatre-

gelen in Vlaanderen.

Ingrepen: plaggen/graven

Ingrepen: waterpeilverhoging

Op 116 locaties (14 %) wordt aan kleinschalige ontbossing gedaan met het oog op omvorming naar een natuur-
lijker bostype of een open natuur type (grasland, heide, moeras). Andere vormen van omvormingsbeheer zijn
inzaaien van akkers met een gras- en kruiden-mengsel, verschraling van voormalige intensieve landbouwgronden
door intensief maaibeheer of akkerbouw zonder bemesting, voorbereidende stootbegrazing (hoge begrazingsdruk
om dichte graszode en ruigte te doorbreken) en biomanipulatie in waterplassen. In totaal nemen deze vormen
van omvormingsbeheer 30 % van alle maatregelen in beslag. Slechts op 45 locaties (5 %) worden ingrepen in
de hydrologie (waterpeilveranderingen, hydrologisch isoleren, stuwen…) opgegeven, nochtans vaak een cruciale
maatregel voor succesvol natuurherstel. Een zeer klein aantal projecten (2 %) heeft betrekking op het verwijde-
ren van harde infrastructuur (gebouwen, wegen) en verwijderen van stor ten.
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tievelijke spreiding in Vlaanderen. Van de 842 geregistreerde ingrepen neemt natuur technische milieubouw het
grootste deel (32% of 266 locaties) in beslag : ontgronding (afgraving > 10 cm), plagwerken (afgraving < 10 cm),
aanbrengen van reliëf zonder afvoer van grond, baggeren, wijzigen waterloopprofiel. Actieve bebossing is ook
een veel toegepaste maatregel met 158 locaties (18 %); op nog eens 97 locaties (12 %) mag het terrein ook
spontaan verbossen of bestaat het beheer uit niets-doen.

III.4 NATUURDOELEN IN VLAAMSE NATUURONTWIKKELINGSPROJECTEN

Het formuleren van duidelijke natuurdoelen of streefbeelden is cruciaal om de gepaste natuurontwikkelingsmaat-
regelen te kunnen nemen en achteraf het gepaste beheer uit te voeren, alsook een evaluatie mogelijk te maken. In
de enquête was het enkel mogelijk om te informeren welke (breder geformuleerde) natuur typegroepen nage-
streefd werden en in de praktijk werd voor 406 van de 543 natuurontwikkelingslocaties ook een doel opgegeven.
Voor deze 406 locaties zijn er in totaal 641 meldingen van een bepaald natuurdoel. Dit hoger aantal kan logisch
verklaard worden, vermits op een bepaalde locatie verschillende natuur typen in mozaïek kunnen voorkomen en
nagestreefd worden.
Figuur 3.10 geeft een frequentieverdeling van de nagestreefde natuur typen in Vlaamse natuurontwikkelingsprojec-
ten. Bos (diverse types) is het meest nagestreefde natuurdoel (25% of 160 locaties), natte tot vochtige graslanden
tellen voor 23%, droge graslanden 9 %, droge tot natte heide 15%, moeras 15%, eutroof tot mesotroof open water
8 % en oligotroof open water 2%. Voor een geografische spreiding van de nagestreefde natuur types wordt verwe-
zen naar figuur 3.11.

Voor een bespreking van de verschillende natuur typen, met de meest voorkomende knelpunten en belangrijkste
maatregelen wordt verwezen naar hoofdstuk VI. Tevens worden resultaten van voorbeeldprojecten in Vlaanderen
toegelicht en wordt een aanzet gegeven tot vuistregels voor succesvol natuurherstel en –ontwikkeling.

Na de ingreep volgt een periode van “ontwikkelingsbeheer”. Dit bestaat doorgaans uit maaien, begrazen of niets-
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Figuur 3.10  Frequentieverdeling van nagestreefde natuurtypen in Vlaamse natuurontwikkelings-

projecten (vereenvoudigd tot 12 categorieën).
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Figuur 3.11 Geografische spreiding van de nagestreefde natuurdoelen in Vlaamse natuurontwik-

kelingsprojecten

Natuurdoeltype: droog/vochtig bos

Natuurdoeltype: droog grasland

Natuurdoeltype: droge (en vochtige) heide

Natuurdoeltype: duingrasland en helmduin
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Figuur 3.11 Geografische spreiding van de nagestreefde natuurdoelen in Vlaamse natuurontwik-

kelingsprojecten

Natuurdoeltype: moeras

Natuurdoeltype: nat en moerasbos
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Natuurdoeltype: natte heide en hoogveen
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Figuur 3.11 Geografische spreiding van de nagestreefde natuurdoelen in Vlaamse natuurontwik-

kelingsprojecten

Natuurdoeltype: mestroof/eutroof open water

Natuurdoeltype: oligotroof open water en ven

Natuurdoeltype: slik/schor, zilt grasland

Natuurdoeltype: vochtig grasland
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doen. Op 184 plaatsen (33%) wordt gemaaid, meestal één maal per jaar. Een maaibeheer kan helpen om het
nutriëntengehalte van de bodem (verder) te verlagen en kiemingskansen voor soorten te bevorderen.
Extensieve begrazing is met 31% (170 plaatsen) ook zeer populair ; slechts in 6% van de gevallen gaat het om
jaarrondbegrazing. Dit laatste heeft te maken met de geringe oppervlakte van de meeste gebieden en het dilem-
ma tussen bijvoederen in de winter (nutriëntenaanvoer) en het tolereren van verruiging en verbossing. In tegen-
stelling tot maaien gaat begrazing weinig of niet gepaard met bodemverarming; wel kan een vooral faunistisch
interessante afwisseling aan vegetatiestructuren zich ontwikkelen. Op 122 plaatsen (22%) kan de natuur volledig
spontaan ontwikkelen zonder verdere tussenkomst van de mens; in terrestrische milieus resulteer t dit meestal
snel in ruigte- en bosvorming. In veel aangeplante bossen vinden klassieke bosbouw-beheermaatregelen plaats,
zoals dunnen, vrijstellen en opsnoeien.

III.5 ECOLOGISCHE EVALUATIE VAN NATUURONTWIKKELINGSPROJECTEN IN VLAANDEREN

Het is in dit overzicht onmogelijk om de resultaten van alle natuurontwikkelingsmaatregelen te bespreken. Vaak
is het nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen, omdat de meeste projecten van recente datum zijn. Toch
is het opvallend dat, wanneer de terreinbeheerders gepolst worden naar hun tevredenheid over de resultaten
op botanisch vlak, slechts in 11% van de gevallen het globale resultaat zwak wordt bevonden (Tabel 3.1). Idem
waren de resultaten in een minderheid van de gebieden teleurstellend voor fauna (8%), waterpeil (17%), water-
kwaliteit (18%) en nutriënten in de bodem (7%). Belangrijker echter is de vaststelling dat in veel natuurontwik-
kelingsprojecten er een groot gebrek is aan objectieve gegevens. Zo blijkt er in een kwart van de gevallen geen
informatie beschikbaar over de vegetatie na de ingreep. Erger nog is het gesteld voor fauna- en waterpeilgege-
vens (in ca. 40% geen informatie beschikbaar) en nutriëntengegevens in water en bodem (in ruim 50% geen infor-
matie beschikbaar). Vermoedelijk zijn deze cijfers nog een onderschatting, gelet op de beperkte respons op deze
vragen in de enquête op een totaliteit van 543 locaties waar natuurontwikkelingsingrepen plaats vonden. Er mag
dus worden gesteld dat voor een wetenschappelijk verantwoorde evaluatie van (vaak dure) natuurontwikkelings-
maatregelen er in Vlaanderen een grote nood is aan monitoringgegevens en -rapportering.

Een bruikbare monitoringsmethode is terug te vinden in Albers et al. (2001). Het is de bedoeling dat voor de

goed matig zwak onbekend

Vegetatie (n=227) 36% 25% 11% 27%

Fauna (n=232) 35% 18% 8% 39%

Waterpeil (n=179) 32% 12% 17% 40%

Waterkwaliteit (n=176) 16% 11% 18% 54%

Nutriënten (n=193) 24% 18% 7% 51%

Tabel 3.1 Evaluatie door terreinbeheerders van de resultaten van natuurontwikkelingsmaatrege-

len in hun terrein, op basis van een schriftelijke enquête.  Er werd gepolst naar hun tevredenheid

m.b.t. evoluties in de vegetatie, fauna, waterpeil, waterkwaliteit en nutriëntenhuishouding.  Niet

alle respondenten deden een uitspraak, waardoor het aantal antwoorden per categorie ongelijk

is.
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natuurinrichtingsprojecten van de Vlaamse Landmaatschappij deze methode ook effectief wordt uitgevoerd.
Analyse van de monitoringgegevens moet toelaten om bijkomende kennis te verwerven inzake de effecten van
bepaalde ingrepen en de processen die zich in het terrein afspelen. Een goede monitoring biedt ook de moge-
lijkheid voor een “early warning” wanneer een ongewenste evolutie vastgesteld wordt en bijsturingen in het ter-
rein noodzakelijk zijn. Een belangrijke voorwaarde voor de evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten is dat de
natuurdoelstellingen duidelijk geformuleerd zijn.

Monitoringgegevens kunnen ook opportuniteiten of noden voor meer gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek
aangeven. Er zijn immers nog veel lacunes in de kennis, b.v. inzake vestigings- en dispersiecapaciteit van soorten,
directe en indirecte effecten van de diverse maatregelen (zowel op korte als lange termijn), effecten van randin-
vloeden, evolutie nutriëntenhuishouding, bodemontwikkeling enz.

III.6  JURIDISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN BIJ NATUURONTWIKKELINGSPROJECTEN IN

VLAANDEREN

Het uitvoeren van natuurontwikkelingsmaatregelen gaat in de praktijk vaak met allerlei juridische en maatschap-
pelijke problemen gepaard. In totaal werden  voor de 543 natuurontwikkelingslocaties 151 keer een juridisch knel-
punt aangehaald. De meeste hebben betrekking op problemen met stedenbouwkundige en milieuvergunningen
(11%) en de verplichte bestrijding van distels (26%), die vaak met natuurontwikkeling verschijnen. Verder zijn ook
de vergunning en compensatie voor ontbossing een veel voorkomend probleem (11%), naast gebrek aan financi-
ële of personele ondersteuning (9%). Dit laatste geldt voornamelijk voor de terreinbeherende verenigingen. Een
groot (vnl. financieel) probleem voor de toekomst vormt de nieuwe grondverzetregeling, die de procedure om
nog aan natuur technische milieubouw te kunnen doen zeer sterk zal verzwaren.

In totaal wordt 201 keer melding gemaakt van maatschappelijke aanvaardingsproblemen  bij landbouwers (22%),
landbouworganisaties (8%), jagers (13%), omwonenden (12%) en lokale politici (9%). Het wijst er op dat bij
natuurontwikkeling de nodige voorlichting en sensibilisatie niet onbelangrijk is.

Over juridische en maatschappelijke problemen bij natuurontwikkeling is recent heel wat onderzoek in
Vlaanderen gebeurd, o.a. : Bogaer t (2004), Bogaer t & Cliquet (2002, 2003), Bogaer t et al. (2003a, 2003b) en De
Zitter et al. (2002). In verband met de distelproblematiek zijn volgende referenties nuttig : Decleer & Leten
(1997), Cornelis & Hermy (2002) en Cliquet & De Smedt (2002).
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IV. Natuurontwikkeling : 
hoe de gepaste maatregelen kiezen ?
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I V .  N A T U U R O N T W I K K E L I N G :  H O E D E G E P A S T E
M A A T R E G E L E N K I E Z E N ?

Er bestaat geen algemeen recept voor natuurontwikkeling of herstel van natuurgebieden. Welk type maatregelen
het beste genomen kunnen worden, is sterk afhankelijk van het type gebied en de aard van de problemen, maar
vaak zijn ook zeer lokale kwaliteiten (soorten, levensgemeenschappen, cultuurhistorische waarden, kleinschalige
processen…) van een gebied bepalend voor de te maken keuzes.

Alvorens een keuze te maken voor bepaalde herstelmaatregelen is het nodig een analyse uit te voeren van de
opgetreden veranderingen in de vegetatie/fauna en te bepalen wat de oorzaken zijn van de geconstateerde ach-
teruitgang. Ook bij natuurontwikkelingsprojecten waar een totaal nieuw milieu wordt gecreëerd, moet duidelijk
zijn welke natuurlijke processen (zullen) spelen of verstoord zijn. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden
in natuurlijke successieprocessen (biotische én abiotische) en verstoorde processen. Bij natuurontwikkeling en
–herstel zijn het vnl. deze laatste, welke in aanmerking komen voor herstel.

Om te achterhalen in hoeverre bepaalde problemen in een gebied daadwerkelijk spelen, moet gebruik gemaakt
worden van gebiedsspecifieke gegevens. Natuurontwikkelingsprojecten op het terrein illustreren in vele gevallen
beter het gebrek aan gebiedsspecifieke kennis, eerder dan dat ze generaliserende informatie inhouden die toe-
pasbaar is in andere terreinen. In deze zin kan ook eerder geleerd worden uit de fouten die er gemaakt zijn, dan
uit de resultaten zelf. Dit is wellicht eigen aan natuurontwikkeling en –herstel in het algemeen. Veranderingen in
abiotiek en vegetatie zijn meestal slecht gedocumenteerd (ook in Nederland, Runhaar et al., 2000) en vaak zijn
die veranderingen complex (b.v. combinaties van verdroging, vermesting en wijziging van het landgebruik zijn
legio).
Toch moet er naar gestreefd worden om vóór het uitvoeren van herstel- of natuurontwikkelingsmaatregelen  een
oorzaak- en potentieanalyse uit te voeren. Door gebruik te maken van een combinatie van aanwezige informa-
tie kunnen in vele gevallen achterliggende oorzaken of potenties achterhaald worden. De beheerder probeert
minimaal een aantal basisvragen te beantwoorden vóór (herstel)ingrepen in de abiotiek uit te voeren (fig. 4.1).



34

NATUURONTWIKKEL ING : HOE DE GEPASTE MAATREGELEN K I EZEN ?

natuurontwikkelings en 
— herstelmaatregelen

bronpopulaties 
in de omgeving?

geschikte abiotiek

dispersie

?
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doelgemeenschap
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zaadvoorraad ?
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Figuur 4.2: Schema van  eenvoudige potentieanalyse
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Figuur 4.1  Schema van een oorzaak- en potentieanalyse. Daar gegevens over de vroegere abioti-

sche situatie bijna steeds ontbreken, kan alleen via indirecte weg nagegaan worden welke veran-

deringen er zijn opgetreden.
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Gegevens over vroegere vegetaties zijn te vinden in archieven van terreinbeherende instanties, excursieverslagen
of de eerste versies van de biologische waarderingskaar t, maar zeer vaak zijn er enkel (vaak waardevolle) mon-
delinge mededelingen of soortenlijstjes van beheerders of botanisten.
Uit de vergelijking tussen de huidige en vroegere vegetatie kan bij benadering worden bepaald welke verande-
ringen in standplaatscondities zijn opgetreden. Als er aan de hand van de hoger vermelde vraagstelling wordt
gewerkt, kan een doeltype voor natuurontwikkeling worden vooropgesteld dat nauw aansluit bij de potenties van
het terrein, wat de kans op succes verhoogt.

De mogelijkheden voor het herstel van de abiotiek én de mogelijkheden van doelsoorten voor kolonisatie van-
uit zaadbanken of nabijgelegen bronpopulaties bepalen de potenties voor natuurontwikkeling in een bepaald ter-
rein (fig 4.2). Belangrijke vragen zijn hier : kan er voldoende garantie geboden worden dat maatregelen leiden tot
een geschikte abiotiek? Kan het terrein gekoloniseerd worden door doelsoorten?
Vaak is het zeer moeilijk om vooraf in te schatten welke levensgemeenschappen zich op een bepaalde plaats zul-
len vestigen of ontwikkelen. Dit is zeker het geval in sterk verstoorde situaties die bij natuurontwikkeling bijna
steeds aan de orde zijn. Zeer vaak betreft het een terrein of een deel ervan dat een intensief landbouwgebruik
kende. Vaak kunnen natuurlijke processen enkel door natuur technische milieubouw (Londo, 1997) worden ver-
sterkt of hersteld. Ook voor zeer grote terreinen, die op een integrale manier beheerd worden, kan de uitwer-
king van de doelstellingen problematisch zijn. De doelstellingen kunnen dan ook soms beter aan de hand van
nagestreefde natuurlijke processen beschreven worden.

De aanwezigheid van relictpopulaties van bedreigde of zeldzame soorten in het gebied of in de nabije omgeving
kan een belangrijk signaal zijn voor een bepaalde milieukwaliteit. Het behoud en het versterken van die relictpo-
pulatie of het terugkrijgen van een levensgemeenschap of andere soorten met gelijkaardige milieueisen wordt
dan ook vaak ver taald naar een specifiek beheersdoel of een specifieke natuurontwikkelingsmaatregel. Anderzijds
moet zeer zorgvuldig worden omgesprongen met relictpopulaties, die vaak in suboptimale omstandigheden voor-
komen en daardoor uiterst kwetsbaar kunnen zijn voor (te) drastische maatregelen. Bovendien zijn relictpopula-
ties van uitzonderlijk belang voor de herkolonisatie van natuurontwikkelingsterreinen (van Duinen et al., 2002).

Op een gelijkaardige manier kunnen “historische” gegevens en kaar ten van een gebied aangewend worden. Waar
soorten of levensgemeenschappen verdwenen door een bepaalde verstoring van het abiotisch milieu, kunnen
oude gegevens potentiële natuurwaarden aangeven, die dan ver taald kunnen worden naar natuurontwikkelings-
maatregelen.

Ook het gebruik van binnenlandse en buitenlandse referentiegebieden of -systemen waar natuurlijke processen
nog ongestoord aanwezig zijn (of hersteld zijn), kan helpen bij de keuze van de doelstellingen en maatregelen.
Dit geldt o.m. voor allerlei vallei-ecosystemen, maar ook voor de meeste bostypes, die in Vlaanderen in nagenoeg
alle gevallen sterk door de mens zijn beïnvloed.
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V. Maatregelen voor natuurontwikkeling :
achtergronden, knelpunten en effecten 
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V .  M A A T R E G E L E N V O O R N A T U U R O N T W I K K E L I N G :
A C H T E R G R O N D E N ,  K N E L P U N T E N E N E F F E C T E N

V.1 HERSTEL NATUURLIJKE WIND- EN WATERDYNAMIEK

Bij het herstellen van natuurlijke wind- en waterdynamiek komen natuurlijke processen aan bod die verband hou-
den met sedimentatie of erosie. Gezien het hier gaat over actieve of door natuurontwikkeling te activeren geo-
morfologische processen, die het reliëf beïnvloeden, zijn een hele reeks natuurlijke of gestuurde processen van een
lagere rangorde (die te maken hebben met  grondwater, bodem, vegetatie, fauna; zie II.1), hiervan afhankelijk.
In de Vlaamse natuurgebieden zijn weinig voorbeelden bekend van het herstel van een natuurlijke dynamiek op
landschapsschaal, waarbij weer natuurlijke sedimentatie- en erosieprocessen optreden. Veelal zijn hiervoor grote,
aaneengesloten gebieden nodig.

V.1.1. HERSTEL WINDWERKING

Verstuivingsprocessen in duinen (zowel aan de kust als in het binnenland) zijn als gevolg van de sterke versnippe-
ring van natuurgebieden, kustverdediging, actieve bebossing en beplanting, grootschalige egalisering en afgraving,
versnelde successie als gevolg van eutrofiërende depositie en het achterwege blijven van begrazing nagenoeg ver-
dwenen uit het Vlaamse landschap (Zwaenepoel, et al., 2002; Vandenbussche et al., 2002; Burny, 1999). In het
Westhoekreservaat zijn relicten van stuivende paraboolduinen nog aanwezig. In het binnenland blijven stuifduinen
enkel bestaan in een aantal militaire domeinen in de Antwerpse en Limburgse kempen als gevolg van de activitei-
ten van tanks en andere zware voertuigen. Het erkennen van stuifduinen als waardevol ecosysteem bleef lange
tijd uit. Meestal werd de aanwezigheid van stuifduinen als bedreigend ervaren en gerelateerd aan slecht landge-
bruik. De meeste landduinen werden dan ook bebost. Op deze manier ging in 1986 o.m. het laatste Vlaamse
broedgebied (Hechtel-Eksel) van de Duinpieper verloren (Devos & Anselin, 1996; mond. med. J. Van Den Bosch)
De biotopen waarin windwerking een essentiële rol speelt, zijn in het binnenland vnl. te situeren in de halfnatuur-
lijke landschappen. Een wisselwerking met menselijke activiteiten is steeds noodzakelijk (kappen, begrazing, plag-
gen, branden, betreden). Het herstel van windwerking moet bij natuurontwikkeling dan ook steeds gevolgd wor-
den door een blijvend natuurbeheer in de vorm van een bodemverstorende activiteit. Ook konijnen kunnen hier-
bij een grote rol spelen (grazen + graven). Voor het herstel van stuifduinen is bovendien grootschaligheid een
noodzakelijke voorwaarde. Enkel in grote terreinen kunnen de verschillende ontwikkelingsstadia in een dynamisch
mozaïek naast elkaar bestaan. Gezoneerde recreatie en in de latere successiestadia plaggen en begrazen zijn
mogelijke ingrepen die herstel kunnen inleiden. Over de nodige intensiteit van deze ingrepen bestaat weinig ken-
nis en ervaring, maar de actuele terreinsituatie moet als voornaamste leidraad gebruikt worden bij het uitstippe-
len van herstelmaatregelen en begeleidend beheer (Bakker et al., 2003).
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5.1. In het Vlaams natuurreser-

vaat “De Westhoek” komt nog

een actief loopduinsysteem voor.

5.2. Harde kustverdedigingsstruc-

turen beïnvloeden de geomorfo-

logische dynamiek van de kust-

duinen en het natuurlijk contact

tussen de duinen en de zee.

Momenteel zijn er plannen om de

zeewering ter hoogte van het

Westhoekreservaat op twee

plaatsen door te steken voor de

ontwikkeling van “slufters”.

5.3  Stuifduin in het Militair

Domein van Leopoldsburg.
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In Vlaanderen zijn geen voorbeelden bekend van het herstel van actieve stuifduinen; wel zijn er pogingen gedaan
om door gerichte ontbossing plantengemeenschappen in de successiereeks van stuifduinen te herstellen. In de
Oudsberg (1999-2000) werd door het kappen van naaldhout, het weghalen van strooisel en het omkeren van de
(nog te humusrijke) bodem, geprobeerd terug vegetaties van stuifzanden te laten ontwikkelen op een 0,5 ha groot
terrein. Dit lukt ten dele, maar voor een echt herstel van het proces van verstuiven, wordt om pragmatische rede-
nen niet gekozen (omringende woonzones), hoewel een deel van het bestaande centrale duin nog stuift. In de toe-
komst zullen nog kleinere delen op dezelfde wijze worden aangepakt.Voor een echt herstel van het geomorfolo-
gisch proces zijn minimaal enkele hectaren nodig (Van der Meulen & Wanders, 1984)
Er bestaan ver gevorderde plannen om in het Hageven (Neerpelt) de verstuiving in heden met Pijpenstrootje
dichtgegroeide duinen terug op gang te brengen. Hiervoor zal het bodemmateriaal gezeefd worden, om zo de
organische, humusrijke fractie te scheiden (en af te voeren) van het zand.

Door het kappen van bos langs vennen kan op kleinere schaal het herstel van sedimentatie- en erosieprocessen
door windwerking geïnitieerd (of gereactiveerd) worden. Vnl. het kappen van bomen langs de zuidwestelijke en
westelijke randen van grotere vennen is van belang om de typische en gedifferentieerde verdeling van organisch
materiaal op de venbodems te behouden. Hierbij wordt onder de  invloed van de overheersende ZW-winden
en de hiermee gepaard gaande golfslag aan de noordoostzijde van de vennen het organisch materiaal permanent
weggespoeld en kan erosie van de oever optreden. Hierdoor ontstaat een minerale bodem aan deze zijde van
het ven, die contrasteer t met de opstapeling van een organische laag (veen, sapropelium) aan de luwe zuidwest-
zijde van het ven (De Blust, 1998; Vanderhaeghe, 2000). Het ingesloten raken van vennen door de aanplant van
bos in de omgeving en de daardoor weggevallen windwerking, zorgt voor de verspreiding van een organische
laag over de gehele venbodem, waardoor er geen kiemingsmogelijkheden overblijven voor typische (vaak kleine)
vensoorten. Enkel in de minerale zone van het ven, zijn er voldoende ontwikkelingskansen voor deze soorten van
het Oeverkruidverbond.

In het Turnhoutse Vennengebied werd in 1989 aan de zuidwestrand van het Zwart Water, één van de belangrijk-
ste vennen, een bosgordel van Grove dennen gekapt, waardoor een betere windwerking mogelijk werd.
Ondermeer Waterlobelia werd na vele jaren opnieuw bloeiend waargenomen (mond. med. M. Smets). Wellicht
blijft een volledig en blijvend herstel van het Littorellion uit als gevolg van andere oorzaken, zoals een slechte
waterkwaliteit (vnl. eutrofiëring en verzuring) en vraat van eenden of Meerkoeten.Vnl. de chemie van de water-
kolom is bepalend voor de aan- of afwezigheid van goed ontwikkelde venvegetaties (Arts et al. 2002). Kapbeheer
met herstel van windwerking heeft in dergelijke omstandigheden dan ook eerder een ver tragend effect op de
achteruitgang van venvegetaties, dan wel een blijvend hersteleffect (med. F. Vanderhaeghe).
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V.1.2. HERSTEL VAN WATERWERKING

Het herstel van natuurlijke erosie- en/of sedimentatieprocessen door waterwerking situeer t zich vnl. langs rivier-
en kustecosystemen. Het gaat hierbij meestal om het herstel van hoogdynamische milieus.

V.1.2.1. HERSTEL VAN DYNAMIEK IN WATERLOPEN

Voor voorbeelden van herstelprojecten (in het buitenland) langs kleinere, onbevaarbare waterlopen, die te maken
hebben met hermeandering verwijzen we naar van der Welle & Decleer (2001). In Vlaanderen zijn met betrekking
tot dit laatste item nog geen projecten in uitvoering, wel in planningsfase (mond. med. AMINAL Afdeling Water).
In tal van kleinere, al dan niet rechtgetrokken waterlopen van 2e of 3e categorie wordt sinds een aantal jaren wel
niet meer geruimd of gereit, waardoor natuurlijke sedimentatie- en erosieprocessen zich herstellen. Deze kunnen
aanleiding geven tot herstel van meandering of natuurlijke overstroming en vermoerassing.

5.4 Meanderende beeksystemen ontwikkelen een dynamiek van erosie en sedimentatie die de

aangrenzende vegetatie sterk beïnvloedt (op de foto : Rivierbeek te Oostkamp).

Het bekendste voorbeeld van hermeandering in grotere watelopen is gesitueerd in de Dijlevallei ter hoogte van
het natuurgebied de Doode Bemde, waar de rivierbedding in de laatste 10 jaren niet meer is geruimd. Hierdoor
konden natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen opnieuw ingrijpen op de oeverzones, met de vorming van
strandjes en slikken, natte ruigtes, steile, onbegroeide en afgekalfde oevers en een natuurlijk stroomkuilenpatroon
op de rivierbodem.
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Langs de Grensmaas doen zich legio mogelijkheden voor om door herstel van de rivierdynamiek aan natuuront-
wikkeling te doen (Severyns et al., 2001). Heden zijn vnl. werken uitgevoerd langs de Nederlandse zijde van de
Grensmaas (Van Looy, 1999). In Vlaanderen is het aantal natuurontwikkelingsprojecten langs de Maas, met herstel
van de rivierdynamiek, nog zeer gering. In een 12-tal terreinen worden o.m. stroomgeulverbredingen, oeverver-
lagingen, het aanleggen (herstellen) van nevengeulen en de herinrichting van grindplassen gepland in het kader
het Grensmaasproject (Hoet et al., 1998). Kerkeweerd is, als pilootproject voor het ‘Levend Grensmaas’-project,
een mooi voorbeeld. Het is een gedeeltelijk heraangevuld ontgrindingsgebied, waar de natuur zich ontwikkelt
onder invloed van rivierdynamiek en extensieve begrazing. De invloed van de rivier is aanwezig langs een bres in
de zomerdijk van de Maas. Het gebied ligt tussen de zomer- en winterdijk bij Stokkem. Bij hoge afvoeren van de
Maas, tijdens zware regenval in het stroomgebied, overstromen grote delen van Kerkeweerd. Deze overstromin-
gen hebben een grote invloed op natuurontwikkeling, niet alleen door de erosie en sedimentatie, maar ook door
de aan- en afvoer van plantenzaden en wortelstokken. Er ontstond een grote variatie aan milieus: slibplaten, een
verscheidenheid aan lemige, zandige en grindafzettingen, geulen en grindgaten met pioniervegetaties, graslanden,
ruigten en wilgenbosjes (Van Looy & Kurstjens, 1997).
In Meeswijk werd na ontgronding de zomerdijk afgegraven en de winterdijk ± 70 meter landinwaar ts gelegd over
een afstand van enkele km (november 2003). In het terrein ontwikkelen zich vnl. dynamische grindbanken. In de
toekomst zullen nog meerdere projecten gerealiseerd worden in deze zin. Als voorbeeldproject geldt Meers aan
de Nederlandse zijde van de grensmaas. Hier werden, gecombineerd met ondiepe grindwinning, o.a. stroomgeul-
verbreding en weerdverlaging gerealiseerd. Onder extensieve begrazing ontwikkelt zich een mozaïek van zand-
en grindbanken, ruigtes, grasland, stroomdalgrasland, zachthoutooibos en natuurlijke steilwanden (Kurstjens,
2000).

5.5 Langs de Dijle mogen oevers terug vrij afkalven in het natuurgebied de Doode Bemde
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V.1.2.2. HERSTEL VAN GETIJDENWERKING

Zowel in het zoute, het brakke als in het zoete getijdengebied werden zeer recent enkele natuurontwikkelings-
projecten gerealiseerd, waarbij het vrije transport van sedimenten werd hersteld.
Het belangrijkste voorbeeld is de herinrichting van de IJzermonding, waarbij de harde structuren van de marineba-
sis van Lombardsijde werden verwijderd en opgehoogde gronden werden afgegraven voor het herstel van strand-
vlaktes, slikken en schorren. Een uitgebreid onderzoek, waarbij geomorfologische, topografische, pedologische,
hydrodynamische, hydrologische, historische en biologische gegevens werden geïntegreerd lag aan de basis van de
voorgestelde ingrepen (Hoffmann et al., 1996).
Voor de afgraving werd rekening gehouden met de aard van het gestor te materiaal, het oorspronkelijke reliëf en
de mogelijkheid om de volledige gradiënt van slik naar hoog schor (en duin) te realiseren. Een volledig herstel
van een oorspronkelijke toestand is wegens het ontbreken van een adequaat referentiebeeld en omwille van
voorwaarden voor kustverdediging onmogelijk. De afgegraven zones liggen ruim onder de gemiddelde hoogwa-
terlijn, waardoor aanslibbing, met de vorming van slikken en schorren mogelijk zijn.
Vegetatiesuccessie en veranderingen in reliëf als gevolg van geomorfologische processen (sedimentatie, erosie)
bevinden zich nog in een beginstadium. Recent opgestar t multidisciplinair onderzoek volgt de biotische en abio-
tische gevolgen van de ingrijpende natuurherstelmaatregelen. Gebiedsdekkend en gedetailleerd wordt in een aan-
tal transecten repetitief onderzoek gedaan van sedimentatie- en erosieprocessen, bodemkarakteristieken en
topografie, grondwaterkwaliteit en -fluctuaties, flora en vegetatie, terrestrische ar thropodenfauna, inter- en sub-

5.6 Herstel van slikken en schorren in het Vlaams natuurreservaat “De IJzermonding”, waarbij

niet alleen opgehoogde terreinen, maar ook gebouwen en andere harde structuren werden ver-

wijderd (foto’s : Aminal afd. Natuur, cel Kustzone).
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tidaal macrobenthos en avifauna, waarbij een ecosystemische integratie is voorzien. Op dit ogenblik laten de eer-
ste gegevens nog geen ingreep-gerelateerde conclusies toe.
In het brakwatergetijdengebied langs de Zeeschelde werd een opgehoogd schor aan de Ketenissepolder hersteld
door afgraving. Specie die vrijkwam bij de aanleg van de Liefkenshoektunnel werd hier destijds opgespoten ach-
ter een lage zomerdijk. Als compensatie voor de aanleg van de Noordzee container terminal werd dit slik- en
schorgebied hersteld in 2002. De steenslag van de zomerdijk en de opgespoten specie werden weer verwijderd
en het gebied werd afgegraven tot net onder het gemiddeld hoogwaterniveau met een zeer zwakke helling naar
de rivier toe. Op die manier ontstond er een goede uitgangssituatie voor de ontwikkeling van ca. 30 ha nieuw
slik en schor waar zich geulen, platen, zilte riet- en graslandvegetaties kunnen vormen (bijlage 4). De ontwikke-
lingen in dit herstelproject worden gevolgd met betrekking tot de sedimentatie- en erosieprocessen, de vorming
van geulen, de vestiging van bodemdieren, de vegetatie en het gebruik van het gebied door watervogels en
broedvogels (Vandevoorde et al., 2003; Nijssen & Van den Berghe, 2003).
Een voorbeeld van een reeds langer ontwikkeld schor (± 10 jaar) van ± 100 ha op voormalige weidegronden
vinden we net over de Nederlandse grens in de Selenapolder (nu Sieperdaschor), waar een dijkbreuk in een
zomerdijk niet meer werd hersteld. Er ontwikkelt zich een hoog brak schor met in bepaalde zones nog niet sta-
biele vegetaties, waarvan nog niet geweten is in welke richting ze zullen evolueren. Het gebied evolueerde tot
een belangrijk biotoop voor broedende en pleisterende weide-, moeras- en kustvogels in het Schelde-estuarium
(Eertman et al., 2002).
Voor een uitgebreid literatuuroverzicht betreffende ontpolderingen, en de sturende factoren en effecten hierbij,
verwijzen we naar van Oevelen et al. (2000).

5.7 Door natuurlijke aanwas van de kust, tengevolge van de zeewaartse uitbreiding van de haven

van Zeebrugge, ontstond onbedoeld een volledig nieuw slikke- en schorregebied: de “Baai van

Heist”.
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V.2 SPONTANE BOSONTWIKKELING

Natuurontwikkeling door spontane ontwikkeling (niets doen) in terrestrische systemen leidt in de meeste
Vlaamse ecoregio’s tot bosvorming. Ook op de meeste verstoorde of kunstmatige gronden is dit het geval.
Stuifzanden, zilte en brakke getijdengebieden vormen hierop de uitzondering.
Bij een bosuitbreiding uitgaande van voormalige landbouwgrond wordt in de praktijk veel meer gekozen voor
aanplanting dan voor spontane verbossing. Aanplanten is zo ingeburgerd dat aan de mogelijkheid van spontane
verbossing maar zelden wordt gedacht. Bovendien zijn goede gronden in Vlaanderen schaars, wat het braak leg-
gen ervan maatschappelijk moeilijk aanvaardbaar maakt en niet zelden gelijk doet stellen met verwaarlozing. Een
spontane verbossing houdt ook geen garantie voor succes in en lever t soms niet het gewenste resultaat op of
effectieve bosvorming laat soms lang op zich wachten, terwijl de aanplanting direct zichtbaar resultaat geeft en
ontwikkeling van een aanplanting vrij goed te voorspellen en te sturen is. Spontane bossen zijn dan ook vrij zeld-
zaam. Recent echter heeft het ar tificieel karakter en de slechte vitaliteit van vele aanplantingen bij wetenschap-
pers en natuurbeschermers de vraag doen rijzen of het vanuit ecologisch standpunt niet beter is om in de toe-
komst meer gebruik te maken van spontane verbossing.
Vanuit het natuurbehoud wordt de laatste jaren steeds meer de nadruk gelegd op het belang van spontane pro-
cessen, waaronder spontane bosvorming. De achterliggende idee is dat dergelijke bossen structuurrijker en soor-
tenrijker zijn, een meer natuurlijk uitzicht en ook soortenrijke overgangsfases hebben (bloemrijke ruigtes, stru-
welen…); kortom dat ze een hogere natuurwaarde (zouden) hebben.

De voor- en nadelen van spontane verbossing vanuit natuurbehoudsoogpunt zijn echter nog onvoldoende onder-
zocht om daarover een zinvolle uitspraak te doen (Verstraeten et al., 2002). In Vlaanderen zijn zeer weinig gege-
vens bekend over spontane verbossingen. Zeker langdurige projecten, hetgeen voor bosvorming met natuurdoel-
stellingen een vereiste is, zijn zeer zeldzaam. In Verstraeten et al. (2002) worden aan de hand van literatuurstu-
die en een 8-tal praktijkvoorbeelden de belangrijkste sturende factoren belicht. De voorlopige resultaten en con-
clusies worden hier samengevat. Er werden geen voorbeeldprojecten in bijlage van dit rapport opgenomen.

Spontane bosvorming wordt sterk bepaald door de karakteristieken van de standplaats, maar ook toevallige
gebeurtenissen kunnen een doorslaggevende rol spelen.Verschillende factoren kunnen gelijktijdig inwerken, waar-
door het uiterst moeilijk is de invloed van de factoren afzonderlijk in te schatten.

V.2.1. STANDPLAATS

Vooreerst zijn standplaatskenmerken van belang, zoals microklimaat, bodemkenmerken en microreliëf.
Voornamelijk de aanwezigheid van randbomen op perceelsgrenzen en de openheid van de terrein (grenzend aan
bos vs. volledig open terrein) bepalen het microklimaat.
Het vochtgehalte van de bodem is van belang voor de overleving van zaailingen. Anderzijds kunnen langdurige
overstromingen nefast zijn. Verder spelen zuur tegraad (kieming van veel bosplanten en bomen wordt geremd in
zure milieus), nutriëntenhuishouding (humusrijkdom), uitwisselingscapaciteit en de aanwezigheid van bodemorga-
nismen of herbiciden een belangrijke rol. De onbedekte bodem van akkers vergemakkelijkt kieming van boom-
pjes. Dit alles in acht genomen zijn de bodemkenmerken van voormalige landbouwgronden doorgaans zeer
geschikt voor spontane bosvorming.
Oneffenheden en depressies in het terrein werken als “zaadvangers”, waardoor er meer zaden kunnen achter-
blijven. Een gevarieerd maaiveld zorgt eveneens voor een grotere variatie aan bodemkenmerken en een meer
diverse uitgangssituatie. Ook ploegen kan een gelijkaardig effect hebben.
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V.2.2. DISPERSIE

De meeste houtige soorten hebben kortlevende zaden en bouwen dus geen langlevende zaadbanken op.
Zaaddispersie is dus van groot belang en wordt bepaald door fysische factoren zoals de afstand tot zaadbomen
en –struiken, het tijdstip waarop b.v. akkergronden vrijkomen en wisselende waterstanden (in alluviale gebieden
met overstromingen).
De wijze waarop zaden zich verspreiden speelt eveneens een grote rol: goede verspreiders kunnen gebruik
maken van wind, water of dieren. Slecht enkele soorten kunnen zich verder dan 1 km verspreiden via de wind
of water (berk sp., wilg sp., Zwarte els, populier sp., Grove den).
Predatie en transport door knaagdieren kunnen een grote invloed hebben op de overleving van zaden. De
invloed van knaagdieren werkt echter in twee richtingen. Enerzijds zullen zaden die in gesloten vegetatiestructu-
ren terecht komen meer kans hebben op predatie door knaagdieren (vnl. muizen) dan zaden die in open terrein
terecht komen, anderzijds zorgt secundaire dispersie van zaden door knaagdieren naar beschutte plekken (geslo-
ten vegetatiestructuren) voor meer overlevingskansen van kiemplanten (zgn. safe sites).
Niet alle zaden worden evenzeer gesmaakt; het predatiegedrag is dus selectief en heeft een invloed op de rela-
tieve abundantie van zaden in het terrein.

V.2.3. VESTIGING EN OVERLEVING

Zaden van pionierbomen hebben over het algemeen een grote kiemkracht. Toch zijn ook gunstige fysische
omstandigheden (zie standplaatsfactoren) belangrijk. Sommige zaden moeten eerste kunnen overwinteren (b.v.
berken, Wilde lijsterbes); andere kiemen vrijwel onmiddellijk (wilgen). De mate van begroeiing en de aanwezig-
heid van strooisel op de bodem lever t ook belangrijke verschillen op in kiem- en groeisnelheid. Op akkers treedt
sneller bosvorming op; anderzijds kunnen in grazige vegetaties zaailingen beschermd worden tegen strenge vorst.
Vooral zaailingen en jonge bomen zijn gevoelig aan begrazing. Allerlei diersoorten (insecten, slakken, muizen,
konijnen, runderen, reeën, paarden…) kunnen bosvorming ver tragen door vraat, waarbij niet alle bomen even-
zeer worden gesmaakt. Zowel de aard van de begrazing (diersoort) als het aanbod van spontaan aanwezige
bomen beïnvloed de uiteindelijke structuur en soortensamenstelling van het bos.
Begrazing kan anderzijds ook juist goede kiemingsmogelijkheden scheppen voor houtige soorten (ver trappeling,
weg grazen van concurrentiekrachtige kruiden- en ruigte vegetaties) of zorgen voor zaadverspreiding naar geïso-
leerde terreinen.
In een aantal voorbeeldprojecten werd de soorten- en structuurrijkdom van spontane en aangeplante bossen
vergeleken (Verstraeten et al., 2002). Dit was het geval in het Heidebos (Wachtebeke en Moerbeke), De Stropers
(Kemzeke), De Hutte (Houthalen) (terreinen op zandgronden), Het Bos t’ Ename (Ename), De Rodeberg
(Westouter), een wilgenbos in Sint-Maria-Oudenhove, Het Alserbos (Sint-Martens-Voeren), Het Altenbroek (’s
Gravenvoeren-Noorbeek) (terreinen op leemgronden) en De Grote Netevallei te Westerlo (alluviaal terrein).
De voornaamste onderzoeksresultaten worden in de volgende paragrafen samengevat.
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V.2.4. CONCLUSIES

V.2.4.1. BOSVORMING

Spontane bosvorming op voormalige akkers verloopt over het algemeen zeer vlot, waardoor het, in functie van
natuurontwikkeling, een waardevol alternatief vormt voor bosuitbreiding door aanplant. In de onderzochte ter-
reinen waren in de onmiddellijke omgeving steeds bossen aanwezig, die konden dienst doen als zaadbron. Snelle
vestiging van houtige soorten werd verhinderd door een concurrentiekrachtige gras- of kruidenvegetatie op
natte standplaatsen (alluviale terreinen).
De boomlaag van spontane bossen bestaat in een eerste fase in hoofdzaak uit pioniersoorten, waarbij Berk spp.
en Boswilg het meest frequent voorkomen. Toch komen ook meereizende boomsoorten vrij snel in het terrein
(op leemgronden zelfs vaak al van in het begin).
Bij spontane bossen op akkers is het aantal jonge bomen vaak veel hoger dan het aantal dat bij aanplantingen
wordt gebruikt (resp. > 50000/ha  t.o.v. 2500-6400/ha).

V.2.4.2. STRUCTUURVARIATIE

Structuurverschillen treden op bij een graduele bezetting van het terrein door jonge bomen (b.v. wanneer het
terrein slechts aan één zijde grenst aan bos) of bij het ontstaan van vleksgewijze verbossing. In de onderzochte
terreinen komt een massale bezetting van de terreinen echter het vaakst voor, waardoor er structureel weinig of
geen verschillen zijn met uniforme en gelijkjarige aanplanten.

V.2.4.3. NATUURWAARDE

In spontane bossen werden in regel meer soorten aangetroffen dan in aangeplante bossen. Er zijn bovendien aan-
wijzingen dat bosplantensoorten (in de ruime zin) sneller verschijnen in spontane bossen. Dit heeft wellicht te

5.8 Op verlaten akkers kan op enkele jaren tijd een gesloten wilgenbos tot ontwikkeling komen,

wanneer zaadbronnen van wilgen in de buurt aanwezig zijn (foto : Vallei van de Zuidleie).
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maken met de aanwezige boomsoorten: de aanwezige dominante bomen in spontane bossen zijn pioniersoor-
ten. Deze laatste laten meer licht door dan soorten die vaak worden aangeplant en zorgen bovendien voor goed
afbrekend strooisel en een goede humusontwikkeling als gevolg (bij de vaak aangeplante Zomereik en Beuk is dit
niet het geval).Veeleer dan verschillen tussen aanplant en spontane ontwikkeling, lijken de aanwezige boomsoor-
ten zelf de soortenrijkdom te bepalen. Dit werd bevestigd door de geringe verschillen in soortenrijkdom tussen
spontane bossen en aanplantingen met Boskers en Gewone es.

V.2.4.4. ALGEMEEN

Spontane verbossing heeft een aantal belangrijke voordelen naar de praktijk toe. In de eerste plaats vallen de
hoge kosten voor aanplant en onderhoudsbeheer in de eerste jaren na vestiging weg. Spontane bestanden zijn
minder ziektegevoelig en steeds standplaatsgeschikt. Voor bosuitbreiding in functie van natuurdoelstellingen stel-
len zich bij spontane verbossing dus geen problemen, integendeel.
Bij multifunctionele bossen, treden bij spontane bosvorming enkele mogelijke nadelen op zoals een moeilijker uit-
voerbaar beheer, de afwezigheid van voldoende kwaliteit van commercieel interessante soorten, de onzekerhe-
den in de tijd (hoelang duurt het voor een “volwaardig bos” ontstaat?) en de appreciatie van het publiek hierbij.
Anderzijds bieden zich in de toekomst wellicht mogelijkheden voor de commerciële exploitatie van pioniersoor-
ten zoals berken.

V.3 ACTIEF GRONDVERZET (NATUURTECHNISCHE MILIEUBOUW) 

Bij natuurontwikkeling door middel van natuur technische milieubouw (NTMB) worden vaak grondverplaatsingen
uitgevoerd door machines. Hoewel deze ingrepen vaak zeer drastisch zijn (verplaatsing van grote volumes op
zeer kor te tijd), refereren ze toch naar natuurlijke processen (Londo,1997). Antropogeen grondverzet is nodig
wanneer het onmogelijk is om op een natuurlijke manier een gunstige of oorspronkelijke situatie te herstellen
(reliëf dat door ontginning is verdwenen, fysische of chemische bodemcondities, kunstmatige terreinen).

V.3.1. AFGRAVEN, VERGRAVEN EN PLAGGEN VAN DE BODEM

Met afgraven worden grondwerken bedoeld die meer dan 10 cm (meestal meer dan 30 cm) van de toplaag van
de bodem verwijderen, waarbij de onderliggende lagen intact blijven(ook wel ontgronden genoemd). Met plag-
gen wordt het verwijderen van een dunne toplaag, nl. de bovenste bodem- en strooisellaag bedoeld (meestal
minder dan 10 cm). Wanneer niet alle grond van het terrein kan gevoerd worden spreken we van “vergraven”.
Het resultaat is dan een terrein waar afgegraven delen voorkomen naast terreindelen waar grond is opgevoerd,
weggeduwd of vermengd met onderliggende lagen.

Natuurtechnische milieubouw door afgraven of vergraven kan in hoofdzaak worden aangewend voor vier rede-
nen:
het herstel of het aanbrengen van reliëf;
het verlagen van het maaiveld t.o.v. het grondwaterpeil
het herstel of het creëren van een gunstige nutriëntenhuishouding in de bodem
het activeren van een zaadvoorraad in de bodem met gewenste soorten 
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De belangrijkste directe effecten van afgraving (> 10 cm) op het abiotisch milieu zijn:

(1) de (relatieve) verhoging grondwater tafel: vernatting
(2) de rechtstreekse afvoer van beschikbare nutriënten (vnl. stikstof (N); afhankelijk van de verzadiging in de

bodem ook fosfor (P)).
(3) de afvoer van een substantieel deel van het organisch materiaal met het creëren van pioniersmilieus op

minerale bodem (behalve in veengebieden).
(4) een verandering in pH (soms verhoging door afvoer van verzuurde of uitgeloogde toplagen; soms ver-

laging door afvoer van door landbouw bekalkte bouwvoor).
(5) het initiëren van nieuwe verlandingsstadia
De belangrijkste effecten van plaggen (< 10 cm) zijn:

(1) het activeren van een vitale zaadbank in het terrein, in de hoop hierdoor van het terrein bekende, maar
verdwenen soorten terug te krijgen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de meeste ongewenste soor-
ten eveneens (bovendien vaak zeer omvangrijke) zaadbanken aanleggen (b.v. Grote brandnetel, Pitrus,
Gestreepte witbol...).

(2) het verwijderen van een verzuurde toplaag 
(3) het verwijderen van nutriënten (vnl. stikstof)
(4) het herstel van de invloed van (basenrijk) kwelwater in de wortelzone.

V.3.1.1. HET HERSTELLEN OF HET AANBRENGEN VAN RELIËF

Bij het aanbrengen van reliëf door afgraven of vergraven probeert men milieugradiënten te herstellen of te creë-
ren. Daarbij kan ook het herstel van een natuurlijk reliëf een doelstelling op zich zijn (herstel van aardkundige
waarden). Het verdient aanbeveling om bij natuurontwikkeling vooral het natuurlijke reliëf te herstellen dat daar
vroeger aanwezig was. Vergravingen en kunstmatige reliëfvorming moeten zoveel mogelijk beperkt worden tot
gronden die al verstoord zijn (geëgaliseerde gronden, intensief gebruikte akkers waar diep geploegd is, opgespo-
ten gronden, allerhande groeves, aangelegde recreatiegebieden…) of tot gronden waar het kunstmatig reliëf een
belangrijke cultuurhistorische waarde (met daaraan gekoppelde natuurwaarde) ver tegenwoordigen (b.v. oude
greppelstructuren, taluds, poelen, historische ondiepe kleiwinning in de polders…).
Waar een natuurlijke geomorfologie aanwezig is, moet deze zo veel mogelijk behouden blijven! Hierbij moet ook
aandacht zijn voor de onzichtbare geomorfologie (ondoorlaatbare lagen, grondwaterlenzen, bedolven turfafzet-
tingen). Deze onzichtbare kenmerken kunnen enerzijds extra kansen voor natuurontwikkeling hebben (kalkrijke
lagen, zaadvoorraden, mineraalrijk water…), maar kunnen eveneens zeer kwetsbaar zijn bij verstoring (schijnwa-
ter tafels op ondoorlaatbare lagen, lokale kwelstromen) en van vitaal belang zijn voor de potenties van een
natuurgebied.
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Op vergraven gronden zijn zeer vaak storingseffecten waarneembaar. Het vergraven van gronden moet zoveel
mogelijk worden vermeden. Meestal wordt vergraven van gronden toegepast als er geen oplossing gevonden wordt
voor grondoverschotten.
Het aanbrengen van reliëf kan op verschillende schalen uitgevoerd worden. Zowel het microreliëf als het macro-
reliëf zijn van belang. Het eerste speelt in op microgradiënten. Dit zijn de kleine verschillen in standplaatsfacto-
ren die vnl. met vocht en nutriënten (maar ook b.v. verschillen in temperatuur, expositie) in de bodem te maken
hebben. Het tweede speelt in op de gradiëntwerking van natuurlijke processen die tot op het landschapsniveau
werkzaam zijn (b.v. verschillen in voedselrijkdom, overstromingsfrequentie, verschillen in grondsoort en grondwa-
terpeilen…).
Gezien gradiëntwerking van bijzonder belang is bij het herstel of het aanbrengen van reliëf, zijn hellingsgraad en
expositie bepalend. Een combinatie van verschillende exposities lever t contrastrijke milieus op.Verschillen tussen
zuidelijke en noordelijke exposities zijn sterker naarmate de hellingen steiler zijn. Overgangen tussen land en
water moeten over het algemeen geleidelijk verlopen. Het talud moet des te flauwer zijn naarmate de waterop-
pervlakte groter is (Londo, 1997).

Naast het herstel van vochtgradiënten is bij natuurontwikkeling zeer vaak het herstel van gradiënten in voedsel-
rijkdom van groot belang. Als gevolg van (intensieve) bemesting zijn deze gradiënten vaak niet meer zichtbaar in
de vegetatie. In reliëfrijke gebieden zijn hoger gelegen terreindelen van nature vaak voedselarmer dan lager gele-
gen delen. Bij het herstel of creëren van reliëf moet hiermee rekening gehouden worden. Dit kan door een ver-
schralend beheer van de hoger gelegen delen, of door zorgvuldig aanbrengen van verschillende grondsoorten in
het nieuw in te richten terrein. Hierbij worden in natuur terreinen enkel minerale grondsoorten van ter plaatse
gebruikt en geen aangevoerde gronden, waardoor het karakter en de potenties van een terrein volledig zouden
kunnen veranderen. De aanwezigheid van humeus materiaal in de vergraven gronden kan de aangelegde gradiënt
volledig verstoren ten gevolge van mineralisatieprocessen.

In Vlaanderen zijn vele niet voor natuurontwikkeling bedoelde terreinen aanwezig die na opspuiting een merk-
waardige evolutie hebben doorgemaakt. In een aantal gevallen ontwikkelden zich onbedoeld hoge natuurwaar-
den. Zonder hierbij een pleidooi te willen houden voor het verder zetten van dergelijke activiteiten (vele hecta-
ren reliëfrijk vochtig polderland met zeer hoge cultuurhistorische, ecologische en aardkundige waarden gingen op
deze manier verloren), kunnen uit dergelijke voorbeelden evenwel enkele principes weerhouden worden die van
toepassing kunnen zijn bij het inrichten van verstoorde terreinen ten behoeve van natuurontwikkeling. We den-

5.9 Aanleg van geleidelijke gradiënten in vocht- en zoutgehalte in de Uitkerkse Polder.
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ken hierbij vooral aan het creëren van gradiënten van voedselarme hogere terreindelen naar voedselrijke lagere
en het creëren van een grote variatie aan expositie en microreliëf. De beste resultaten zijn te verwachten bij het
opspuiten met zand dat hoogstens lichtjes is aangerijkt met lemig of kleiig materiaal, waarin later met graafma-
chines reliëf wordt aangebracht. Na verloop van tijd kunnen hierin spontaan gradiënten optreden (onder invloed
van doorsijpelend water en spontane bodemprocessen). In dergelijk gevarieerde opgespoten terreinen zijn vol-
gende natuur typen te vinden: relatief voedselarme of (in het maritieme gebied) zilte milieus, ondiepe waters met
moerasvegetaties, duin- en duinvallei-achtige vegetaties, spontane wilgenbroekbossen of rietvegetaties (voorbeel-
den hiervan zijn te vinden langs het kanaal Gent-Brugge (bijlage 5) en de havengebieden van Antwerpen, Gent
en Zeebrugge). Bij nieuwe opspuitingen, infrastructuur- of inrichtingswerken kan er rekening gehouden worden
met het principe dat voedselarme grond boven voedselrijke grond wordt aangevoerd. Vaak gebeurt heden het
tegenovergestelde. Teelaarde wordt als afdeklaag aangevoerd (b.v. bij de aanleg van dijken op sigmahoogte, de
aanleg van de TGV-bermen…) in de hoop dat de nieuwe milieus snel begroeid raken. Voedselarm zand dat
beschikbaar komt, heeft voor de aannemer vaak ook nog een commerciële waarde voor toepassing in de bouw.
Hiermee worden echter kansen gemist om spontaan ontwikkelende, schrale of bloemrijke vegetaties te ontwik-
kelen, die vroeger kenmerkend waren voor dergelijke infrastructuur.

Algemeen kan gesteld worden dat bij grootschalig grondverzet zo weinig mogelijk grond mag geroerd worden
en dat er naast het macroreliëf aandacht moet besteed worden aan het microreliëf door een niet te gladde
afwerking.

Andere mogelijkheden doen zich voor met opspuitingen van baggerslib, dat vnl. uit fijnkorrelig materiaal bestaat.
Als algemene richtlijn geldt hier het aanwenden van één spuitmond, op het hoogst gelegen punt, waardoor er
gradiënten in bodemstructuur ontstaan (zandig dicht bij de spuitmond, kleiig verder weg) en vochtgehalte ont-
staan (droog dicht bij de spuitmond, nat tot geïnundeerd verder weg) (fig. 5.1) .Voorbeelden hiervan zijn o.m. te
vinden in de Bolveerput (Semmerzake) langs de Schelde en De Nieuwe Stede (Diksmuide) langs de IJzer, waar
een dergelijke gradiënt sterk tot uiting komt in de vegetatie. Een overzicht van natuur technische milieubouw op
baggerslibgronden in Vlaanderen wordt gegeven in De Vos (1994) en Decleer (1999). Internetsite
www.wes.army.mil/el/dots/budm/wetland.html geeft een ruim aanbod met voorbeelden van en praktische info
over de creatie van wetlands op baggerslib in de Verenigde Staten
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Figuur 5.10a   Gradiënten in bodemtextuur van een baggergrond tengevolge van opspuiting.

Schematische weergave in bovenzicht (A) en dwarsdoorsnede (B).  Helaas wordt deze gradiënt

vaak verstoord door exploitatie van de zandfractie, die voor natuurontwikkeling belangrijke

potenties inhoudt.
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V.3.1.2. VERLAGEN VAN HET MAAIVELD T.O.V. HET GRONDWATERPEIL

Gezien vrijwel overal in Vlaanderen de grondwaterstanden verlaagd zijn, hebben vele natuurgebieden in meer of
mindere mate te maken met verdrogingsverschijnselen (Boeye et al., 2001).Verdroging kan zich op verschillende
manieren uiten en het is niet steeds eenvoudig te achterhalen welke maatregelen nodig zijn.Verdroging treedt op
als er een daling is van het grondwaterpeil en/of als de hydrologische cyclus wordt verstoord, waardoor de
hydrochemie van de bodem wordt gewijzigd (b.v. relatieve toename van de invloed van regenwater t.o.v. de
invloed van kwelwater). Verdroging veroorzaakt ook verschillende effecten, gaande van direct water tekort en
afsterven van typische planten van vochtig en natte vegetaties tot verruiging van allerlei vegetatietypes, als gevolg
van toegenomen mineralisatie en/of verzuring (secundair effect).

      

A

winterpeil

zomerpeil

weinig doorlaatbare laag

Figuur 5.10b  Grondwaterpeilschommelingen in lemige tot licht kleiige baggergronden.

Schematische dwarsdoorsnede in afwezigheid van een zware kleilaag (A) en met een zware klei-

laag (B).  In het laatste geval ontstaat een “schijngrondwatertafel”.

5.11 Opgespoten terreinen kunnen op enkele jaren tijd uitgroeien tot waardevolle moerasgebie-

den, indien het terrein voldoende vochtig is en bij een goede milieukwaliteit (foto : slibdepot

AWZ te Beernem)

B
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De belangrijkste oorzaken van verdroging zijn te vinden in het oppervlaktewaterbeheer (drainage, beekbodem-
verlaging, lage rivierpeilen), grondwaterwinning en irrigatie.
Diverse auteurs benadrukken dat hydrologisch herstel bij natuurontwikkeling van primordiaal belang is; zelfs in
die mate dat ingrepen of beheer gericht op het herstel van lage nutriëntenbeschikbaarheid in de bodem vrijwel
zinloos zijn zonder dergelijk herstel (Bakker, 1989; Grootjans & Van Diggelen, 1995;Verhagen et al., 2001).

Eén van de maatregelen om effecten van verdroging tegen te gaan is het verlagen van het maaiveld door afgra-
ving. Deze maatregel wordt uitgevoerd in kleine terreinen, wanneer er geen mogelijkheid bestaat om de grond-
waterstand te verhogen door het wegnemen van de externe oorzaken van de te lage peilen; evenals wanneer
opstuwing niet wenselijk is omwille van het gevaar voor verzuring en wanneer er grote potenties zijn voor het
herstel van schraalland.
De belangrijkste directe effecten van grondwaterpeilverhoging door afgraven van de toplaag zijn vernatting en,
waar relevant, de verhoging van de invloed van kwelwater en het verminderen van de mineralisatiesnelheid in de
bodem (secundair effect, zie ook volgende paragraaf). Herstel van de invloed van kalkrijke of ijzerrijke kwelmi-
lieus kan het beschikbare fosfaatgehalte sterk doen dalen door vastlegging van het fosfaat in de bodem (Kemmers
et al., 2000). Meststoffen kunnen ook worden weggevoerd door ondiepe  horizontale grondwaterbewegingen of
kwel.
Wanneer er afgegraven wordt met de bedoeling de invloed van kwelwater te verhogen, moet men er evenwel
rekening mee houden dat de voormalige bemesting een rol kan blijven spelen. Herstel van hoogwaardige natuur
(schrale of matig voedselrijke milieus) door afgraven is enkel succesvol als naast een hydrologisch herstel, ook de
nutriëntenvoorziening wordt aangepakt (Jansen & Schipper, 1997; Jansen et al., 1997; Jansen, 2000). De oorspron-
kelijke voedselarme condities zijn vaak enkel te verkrijgen door bijkomend de huidige humeuze en voedselrijke
toplaag af te plaggen. Deze combinatie wordt ook door Nuis (2001) als meest succesvol vermeld bij het herstel
van natte schraallanden.
Afgraven van de toplaag is intussen een klassieke maatregel geworden bij natuur technische milieubouw. Praktisch
gezien is afgraving alleen mogelijk wanneer het gaat om niet te grote gebieden, en wanneer er voldoende afzet-
mogelijkheden zijn voor het materiaal. Nadelen van deze methode zijn dat de eventueel in de bodem aanwezi-
ge zaadvoorraad wordt afgevoerd en dat de geomorfologie van het terrein wordt aangetast.
In Vlaanderen zijn intussen op vele plaatsen werken uitgevoerd met het oog op vernatting, hetgeen om eviden-
te redenen ook vaak slaagt. De succesvolle combinatie van hydrologisch herstel en afvoer van nutriënten is even-
wel nog maar in een gering aantal projecten aan de orde geweest. De oorzaak ligt vaak bij het gebrek aan vol-
doende kennis over het terrein (exacte peilen, nutriëntenhuishouding (zie volgende paragraaf)). Er zijn slechts
enkele gedocumenteerde gevallen. Goede voorbeelden zijn te vinden in b.v. de duin-polderovergang te
Oostende-Raverseyde(bijlage 6) en de Langdonken te Herselt (bijlage 7).
Afgravingen voor het herstel van terrestrische, grondwaterbeïnvloede milieus moeten uitgevoerd worden tot
even boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand.Vaak is het nodig te voorzien in de afvoer van stagnerend
(regen)water door een ondiepe oppervlakkige begreppeling om verzuring tegen te gaan. In bijna alle gevallen is
ook een verschralend maaibeheer noodzakelijk na het uitvoeren van de werken.
Wanneer enkel vernatting optreedt zonder de secundaire positieve effecten van nutriëntenreductie, ontstaan
bijna steeds voedselrijke milieus, waar meestal een gering aantal (planten)soorten gaan domineren. In Vlaanderen
zijn dit vaak Pitrus, Riet of Rietgras. Vaak zijn de doelstelling van dergelijke projecten vaag of juist zeer specifiek
naar avifauna gesteld.
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V.3.1.3. HET HERSTEL OF HET CREËREN VAN EEN GUNSTIGE NUTRIËNTENHUISHOUDING IN DE
BODEM

Verreweg de meeste natuurlijke of halfnatuurlijke levensgemeenschappen die van belang zijn in het natuurbehoud, zijn gebon-

den aan relatief voedselarme (onbemeste) omstandigheden.

Het afgraven of plaggen van de bodem is een frequent gebruikte techniek om snel tot een verschraling te komen door hoge

nutriëntenconcentraties in de bodem definitief te verwijderen. Dit heeft slechts zin als de oorzaken van de voedselverrijking

worden weggenomen of onder controle gehouden (door actief natuurbeheer). In veenbodems heeft afgraven slechts zin als

ook een gunstige waterhuishouding (permanent met water verzadigde bodem) de snelle mineralisatie, die dergelijke bodems

kenmerkt, tegengaat.

Over het algemeen is het afgraven van een 15-25 cm dikke laag voldoende in graslanden. In natte graslanden volstaat vaak

plaggen. Op grond van een aantal boringen kan de dikte van de humeuze bovenlaag bepaald worden. In akkers is het vaak

noodzakelijk 25-30 cm af te graven vooraleer een humusloos mineraal substraat wordt bereikt; in diepgeploegde akkers kan

dit zelfs meer dan 50 cm zijn.

De aandacht voor nutriëntenlimitatie (de situatie waarin een bepaalde voedingsstof, meestal stikstof (N), fosfor (P) of kalium

(K), in zo’n geringe mate beschikbaar is, dat de groei (of het productieniveau) van een bepaalde vegetatie beperkt wordt) bij

natuurontwikkeling is van groot belang omdat wel doordachte ingrepen een grote invloed kunnen uitoefenen op de nutriën-

tenhuishouding. Een goed begrip is ook noodzakelijk voor een goede kosten/baten analyse van het project.

Verhagen & Van Diggelen (2001) geven een overzicht van de aard van nutriëntenlimitatie van de verschillende types halfna-

tuurlijke vegetaties op zandgronden op verbondsniveau. In het merendeel van deze verbonden wordt N-limitatie gevonden.

Dit was o.m. ook het geval in Blauwgrasland (Junco-Molinion), verbond van Struikheide en Kruipbrem (Calluna-Genistion pilo-

sae) en het verbond der heischraalgraslanden (Nardo-Galion saxatilis). N-limitatie werd ook vastgesteld voor de meeste matig

voedselrijke vochtige tot natte graslanden, natte tot droge schraallanden en heiden (Van Uytvanck, 2002). P-limitatie werd

gevonden in vochtig heischraal grasland en in droge heide. Gough & Marrs (1990a) daarentegen veronderstellen op basis van

productie en beschikbaar P dat P-limitatie evenwel optreedt in een groot aantal systemen, waaronder struwelen, bos, heiden

en halfnatuurlijk graslanden. Boeye & Verhagen (1997) toonden eveneens P-limitatie aan in natte schraallanden en kleine zeg-

genvegetaties.

5.12 Door het zorgvuldig ver-

wijderen van de bouwvoor van

een voormalig, bemest land-

bouwgrasland worden nutriën-

ten afgevoerd.  De techniek

wordt hier toegepast in combi-

natie met aanleg van reliëf

(foto: Vallei van de Zuidleie).
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In bemeste uitgangssituaties kan door afgraving een sterke reductie in beschikbaar N en Ntot verkregen worden
(Klooker et al., 1999;Verhagen & Van Diggelen, 2001; Londo 1997). Dit houdt verband met de aanwezigheid van
organisch materiaal in de bovenste lagen van de bodem, waarin N wordt vastgehouden. Reductie van N door
afgraven en plaggen werd ook in verschillende terreinen in Vlaanderen waargenomen, vnl. op vochtige zandgron-
den. Er zijn in Vlaanderen weinig voorbeelden waar door afgraving geprobeerd werd droge schraallanden of
droge heide te herstellen. In Nederland is er op dat vlak veel meer ervaring (Klooker et al., 1999). Na afgraving
van de toplaag van de bodem is opnieuw een langzame stijging van N te verwachten door de opbouw van orga-
nisch materiaal in de bodem gedurende de vroege successie (Marrs et al., 1991).

De rol van P blijkt in vele ecosystemen cruciaal. Janssens et al. (1998) onderzochten in een grote set van zeer
diverse halfnatuurlijke graslanden verschillende bodemchemische variabelen. Enkel in plots (10 x 10 m) met min-
der dan 5 mg extraheerbaar P (Pext )  per 100 g droge stof worden soortenrijke graslandvegetaties (> 20 soor-
ten) aangetroffen. De verklaring zou zijn dat het beschikbaar P, hoewel N limiterend is, de N-beschikbaarheid con-
troleer t. Een belangrijke rol voor P werd eveneens gevonden in enkele Vlaamse natuurontwikkelingprojecten, met
name bij de ontwikkeling van natte schraallanden en natte heiden, droge tot vochtige graslanden op leembodems
en in de duin-polderovergang (bijlage 6). De limiet van 5 mg/100 g wordt in slechts weinig natuurontwikkelings-
terreinen gehaald. Daar waar dit wel het geval was werden steeds zeer soortenrijke types (o.a. op droge leem-
bodems, in de duin-polderovergang en vooral op natte tot vochtige zandgronden) aangetroffen. Deze reductie
werd bereikt door afgraven of plaggen (Van Uytvanck, 2002). Aerts et al. (1995) vonden eveneens een forse P-
reductie, tot zeer lage concentraties, na afgraving van landbouwgronden op voormalige heidegronden. Fosfor kan
zich door zijn immobiel karakter echter ook vrij diep (> 30 cm) in zwaar bemeste bodems bevinden, waardoor
het verwijderen van de hele bouwvoor soms nog onvoldoende is om een aanzienlijke reductie te verkrijgen
(Klooker et al., 1999). Op deze manier kan resterend fosfaat ook van groot belang zijn bij de ontwikkeling van
systemen die door N gelimiteerd zijn na afgraving. Door de hoge atmosferische depositie van N in het huidige
landschap (Dumortier et al., 2001), zijn de N-gelimiteerde gebieden zeer gevoelig voor veranderingen in N-
beschikbaarheid (Verhagen & van Diggelen, 2001). De residuele P-pool kan in combinatie met een hoge achter-
gronddepositie van N vrij lang gewenste evoluties hypothekeren, zeker wanneer verschralend ontwikkelingsbe-
heer uitblijft. Eutroficatie met N veroorzaakt in zure tot neutrale graslanden een vergrassing en een verminder-
de biodiversiteit, ook bij matige inputs en zeker bij lage graasintensiteit (Erisman & Bobbink, 1997; Bobbink et al.,
1998). Ook verzurende bestanddelen uit de atmosfeer kunnen de beschikbaarheid van P uit de resterende fos-
faatpool in de bodem weer verhogen (Gough & Marrs, 1990b).Voor duurzaam herstel van o.m. schraallanden en
heiden lijken zowel een lage P- als N-beschikbaarheid noodzakelijk (Aerts et al., 1995). Vaak zullen bijkomende
verschralende beheersmaatregelen of bijkomende effectgerichte maatregelen nodig zijn om waardevolle graslan-
den of heides te herstellen of te handhaven (Roelofs et al., 1996, Londo, 1997; Jansen et al., 1997).
Voorafgaand onderzoek, waarbij inzicht wordt verkregen in de nutriëntentoestand in de bodem (vnl. tot welke
diepte is de bodem met P verzadigd) is geen overbodige luxe bij natuurontwikkeling op voormalige landbouw-
gronden waarbij gestreefd wordt naar gemeenschappen van voedselarme milieus.

Diepploegen (>50 cm) is een alternatieve manier van grondverzet, waarmee in theorie de beschikbaarheid van
nutriënten kan verminderd worden, doordat voedselarmer substraat aan de oppervlakte komt. Omploegen heeft
echter steeds als gevolg dat de mineralisatie versterkt wordt door grondroering, waardoor ruigte- of storings-
soorten kunnen gaan domineren (Londo, 1997). Bij diepploegen moet er vooraf de zekerheid bestaan dat mine-
rale, voedselarme grond bovenaan komt te liggen. Gezien deze techniek enkel geschikt is voor reeds geroerde
grond (intensief gebruikte akkers, storingsgronden) is inzicht in de nutriëntenhuishouding (diepte van de fosfaat-
verzadiging) nodig. Het gevaar bestaat ook dat dieper wortelende, competitieve soorten na verloop van tijd ook
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nutrïenten terug naar boven halen en op deze manier de vegetatieontwikkeling storen (b.v. Heermoes,
Adelaarsvaren, Riet…).
In Vlaanderen zijn geen goed gedocumenteerde gevallen bekend van een dergelijke ingreep. In Nederlands
Limburg (Eyserheide) zijn enkele goede resultaten geboekt bij het herstel van kalkgrasland op voormalige akkers
op kalkrijke bodem (eigen waarnemingen). Door diepploegen werd de kalkrijke ondergrond naar boven gebracht.
In combinatie met voorafgaandelijk afplaggen van de bodem werden nog betere resultaten geboekt.
Over het algemeen is er nog te weinig kennis over diepploegen als maatregel voor natuurherstel, zeker wat de
effecten op langere termijn betreft.

V.3.1.4. HET ACTIVEREN VAN EEN ZAADVOORRAAD IN DE BODEM MET GEWENSTE SOORTEN

Het succes van een bepaalde natuurontwikkelingsproject wordt afgewogen aan de levensgemeenschappen die
zich na de ingreep vestigen. Mogelijke vestiging van doelsoorten moet gebeuren vanuit de directe omgeving of
vanuit de zaadvoorraad in de bodem.
In de meeste natuurontwikkelingsterreinen is spontane kolonisatie problematisch, tenzij er aangrenzende natuur-
terreinen voorhanden zijn. Toch is ook in deze gevallen kolonisatie niet evident (Bakker & Berendse, 1999; Van
Uytvanck, 2002). Zaadregen (verspreiding van zaden door de wind) is in meeste gevallen niet voldoende door-
dat vele soorten te zeldzaam zijn geworden. (Janssens et al., 1998; Klooker et al., 1999, Pegtel et al., 1996). ).Vele
soorten blijken bovendien slecht aangepast te zijn aan windverspreiding; fysieke barrières in het landschap zor-
gen voor bijkomende problemen i.v.m. dispersie (Steendam & Bekker, 2002).

5.13 Plagwerken op een voormalig landbouwgrasland in het provinciaal domein Bulskampveld

beogen het verwijderen van nutriënten en het activeren van de zaadvoorraad voor het herstel van

nat schraalgrasland.  Het reliëf in het terrein wordt nauwkeurig gevolgd.
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V.3.1.4.1. ACHTERGRONDEN

De aanwezigheid van een vitale zaadvoorraad kan een belangrijke troef zijn bij de ontwikkeling van doelvegeta-
ties. In dit verband zijn de actuele vegetatie, de abiotiek en de voorgeschiedenis van groot belang. Het ontbre-
ken van een zaadvoorraad kan een goede verklaring zijn voor het ontbreken van doelsoorten in de actuele vege-
tatie. Anderzijds kan een zaadvoorraad aanwezig zijn maar niet tot kieming komen tengevolge van de verander-
de lokale abiotische omstandigheden.

Decleer et al. (2004) geven een kort overzicht van de actuele kennis inzake zaadvoorraden.
Een zaadvoorraad bestaat uit zaden die kor tere of langere tijd kiemkrachtig blijven. De kiemkracht van zaden in
de bodem neemt af met de tijd. Een deel van de zaden verrot (bijvoorbeeld door schimmelinfecties), wordt
opgegeten (predatie door bijvoorbeeld regenwormen of kevers) of sterft gewoon af (fig. 5.14). Ook de gebruiks-
geschiedenis van het gebied heeft een min of meer specifieke invloed (Bossuyt & Hermy, 2001; Bossuyt et al.,
2001). Praktijkervaringen suggereren dat onder opgehoogde terreinen en in onverstoorde water- en landbodems
de zaadbank het meest intact is en de kansen op succesvol natuurherstel door plaggen of graven het grootst is.

Een zaadvoorraad is afkomstig van de huidige vegetatie, van de vegetatie die er vroeger aanwezig was en van
planten die van elders aangevoerd worden. Aanvoer gebeurt via de mens, de dieren, de wind, water, enzovoort.
De zaadvoorraad van een vegetatie wordt dus ook voortdurend aangevuld. De grootte van de zaadbank hangt
uiteraard samen met de aanvoer, vooral de productie aan zaden en ook de mate waarin deze zaden jaren na
elkaar kunnen accumuleren.
De levensduur van zaden - de tijd tussen zaadval en het vanzelf afsterven van het zaad - kan sterk variëren.
Thompson & Grime (1979) maakten een onderscheid tussen plantensoorten met kor t- en langlevend zaad.
Kortlevend zaad kiemt meestal direct na de zaadval (doorgaans in de herfst), sommige zaden wachten tot na de
winter om te kiemen en de rest sterft gewoon af. Planten die kor tlevend zaad leveren, hebben dus een deel van
het jaar geen zaadbank; ze vormen een zeer tijdelijke of transiënte zaadbank. Langlevend zaad blijft langer dan
een jaar kiemkrachtig. Geleidelijk aan geraken de zaden bedolven onder strooisel of worden ze via indringend
water of met dieren (bijvoorbeeld regenwormen) dieper in de grond gebracht. Deze zaden vormen dus een per-
manente zaadbank. Echt permanent is deze zaadbank uiteraard niet en na enkele tientallen jaren blijven er niet
veel kiemkrachtige zaden meer over.Vandaar dat recentere literatuur spreekt van persistente zaadvoorraden die
ofwel op korte termijn (minder dan vijf jaar) of op lange termijn persistent (meer dan vijf jaar) hun kiemkracht
minstens gedeeltelijk behouden (Thompson et al., 1997). De keuze van vijf jaar is arbitrair. Vaak is het de laatste

Figuur 5.14  Verlies- en aanvoerposten van zaadbanken.
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categorie van zaden die kan bijdragen tot de hervestiging van soorten van verdwenen of zwaar gedegradeerde
plantengemeenschappen na de uitvoering van natuurontwikkelingsmaatregelen
De zaadbank van de meeste natuurdoeltypen (soortenrijke graslanden, diverse bostypes) bevat vooral kor tleven-
de soorten (Thompson et al., 1997; Bekker et al., 1998). Dit kan herstelkansen vanuit de zaadbank hypothekeren.
Vooral in akkers kunnen enorme aantallen zaden zitten, tot circa 80.000 zaden/m?. In meer stabiele milieus is dit
gewoonlijk niet het geval. Veel plantensoorten van kalkgraslanden, duingraslanden, blauwgraslanden, trilvenen,
hoogvenen en oude bossen hebben immers geen of een kleine permanente zaadvoorraad (Vyvey, 1986), die dan
nog opgebouwd is uit slechts enkele algemene, niet interessante soorten (zoals pitrus), zodat we in deze gevallen
onze verwachtingen niet te hoog mogen stellen
Alleen voor het herstel van heidevegetaties, bijvoorbeeld na kappen van naaldbos of na plaggen van nog niet lang
ontgonnen heideterreinen (Stieperaere & Timmerman, 1983; Bossuyt et al., 2001), zijn er soms aanzienlijke moge-
lijkheden. Algemeen zijn we voor de vestiging van nieuwe soorten dus veelal aangewezen op de aanvoer van
zaden van elders.

In Vlaanderen werd in verschillende doelvegetaties onderzoek verricht naar het voorkomen van vitale  zaadban-
ken (Steendam & Bekker, 2002). Over het geheel genomen zitten er in goed ontwikkelde doeltypes in natuur ter-
reinen meer doelsoorten in de vegetatie dan in de zaadvoorraad, wat er op duidt dat een aantal van de doel-
soorten kortlevende zaden produceert. In gedegradeerde sites (voormalige natuur terreinen) zijn in alle gevallen
meer doelsoorten in de zaadvoorraad aangetroffen dan in de vegetatie. Er zijn dus ook  doelsoorten die langle-
vende zaden produceren, zij het een minderheid.

In natuurontwikkelingsterreinen zullen zich vanuit de zaadbank bijna steeds zeer onvolledige vegetaties kunnen
ontwikkelen. Het overgrote deel van kiemende soorten zal bijna steeds bestaan uit ongewenste soorten (vaak
Pitrus, competitieve grassoorten), waardoor het gevaar bestaat dat ze de weinige gekiemde doelsoorten weg-
concurreren. Bijkomende beheersmaatregelen en voldoende tijd zijn steeds nodig.
De kennis inzake levensduur van zaden van doelsoorten en hun belang voor natuurontwikkeling is nog onvol-
doende gekend. De meeste kennis bestaat over het herstel van heides.Van een groot aantal voor Vlaanderen rele-
vante vegetatietypes is weinig gekend. Decleer et al. (2004) geven een overzicht van soorten met langlevende
zaadvoorraden (> 5 jaar), ingedeeld per familie (Tabel 5.1).

Bijkomend onderzoek naar zaadbanken is zeker gewenst. Het moet evenwel gezegd worden dat systematisch
zaadbankonderzoek zeer tijdrovend en zeer duur is. Veldexperimenten kunnen sneller en goedkoper een beeld
geven van de mogelijke potenties van een bepaald terrein, maar boeten in aan precisie voor een aantal deelas-
pecten van het onderzoek (aantal zaden, percentage kiemkrachtige zaden, exacte diepte…). Ook de experimen-
tele controle is moeilijker (welke kiemplanten zijn afkomstig uit de zaadvoorraad en welke zijn afkomstig uit de
omgeving?).
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Waterweegbreefamilie

Pijlkruid (>100 j), Grote waterweegbree (>100 j), Slanke waterweegbree (>100 j), Stijve moerasweegbree (vermoedelijk decennia)

Berkenfamilie

Zwarte els?, Ruwe berk (>5 j), Zachte berk (>4 j)

Ruwbladigen

Akkervergeet-mij-nietje (>11 j), Ruw vergeet-mij-nietje (>20 j), 3, Stijf vergeet-mij-nietje (>18 j), Zompvergeet-mij-nietje (>30 j),

Veelkleurig vergeet-mij-nietje

Sterrenkroosfamilie

vermoedelijk meerdere sterrekroossoorten?

Klokjesfamilie

Weideklokje (>40 j), Prachtklokje?, Grasklokje?, Ruig klokje, Zandblauwtje, Klein spiegelklokje (>20 j)

Kamperfoeliefamilie

Gewone vlier (>160 j), Trosvlier (>10 j)

Anjerfamilie

Zandmuur (>20 j), Gewone hoornbloem (>40 j), Kluwenhoornbloem (>5 j), Echte koekoeksbloem (>30 j), Zeevetmuur, Sierlijke vet-

muur, Liggende vetmuur (>100 j), Eenjarige hardbloem (>18 j), overblijvende hardbloem (decennia), echte koekoeksbloem,

Dagkoekoeksbloem (>5 j), Avondkoekoeksbloem (>20 j), Nachtkoekoeksbloem (>5 j), Blaassilene (>6 j), Gewone spurrie (>1700

j!), Zilte schijnspurrie, rode schijnspurrie, gerande schijnspurrie, Grasmuur, Vogelmuur (>660 j!), Zeegroene muur, Moerasmuur (>30

j), Grondster

Ganzenvoetfamilie

Uitstaande melde (>58 j), Spiesmelde (>5 j), Strandbiet (>21 j), Melganzevoet (>660 j), Stippelganzevoet (>5 j), Esdoornganzevoet

(>39 j), muurganzevoet (>50 j), Korrelganzevoet (>35 j), Rode ganzevoet (>54 j), schorrenkruid, zeekraal

Composietenfamilie

Tabel 5.1. Overzicht van enkele plantenfamilies en hun vertegenwoordigers in Vlaanderen met, in

gunstige omstandigheden, een potentieel langlevende zaadvoorraad van minstens 5 jaar (lange-

termijnpersistente zaadbank). De gegevens zijn gebaseerd op Thompson et al. (1997) en aange-

vuld met enkele eigen waarnemingen door de auteurs (onderstreept).  Tussen haakjes staat bij

sommige soorten het maximaal aantal jaren dat de kiemkracht in gedocumenteerde gevallen

behouden bleef (verkregen via experimenten met het begraven van zaden, zaadkieming onder

afgebroken gebouwen, afgravingen van opgehoogde terreinen, enzovoort).  Voor sommige soor-

ten zijn slechts weinig gevallen van een langlevende zaadvoorraad bekend (zonder opgave van een

exact aantal jaren), tegenover zeer vele gegevens die wijzen op een kortlevende zaadvoorraad.

Deze soorten worden in onderstaande lijst met enig voorbehoud vernoemd (aangeduid met ?).

Rode Lijstsoorten zijn aangeduid in vetjes.  Deze tabel geeft enkel een stand van zaken van de

kennis in de literatuur. In het kader van natuurontwikkelingsprojecten zijn zeker nog interessan-

te, aanvullende waarnemingen mogelijk. 
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Gewoon duizendblad (>20 j), Wilde bertram?, Valse kamille (>11 j), Stinkende kamille (>30 j), Reukeloze kamille (>26 j),

Schijfkamille (>5 j), Echte kamille (>20 j), Grote klit (>39 j), Kleine klit (>5 j),Bijvoet (>5 j), Zulte (>30 j), Madeliefje, Zwart tand-

zaad (>30 j), Veerdelig tandzaad (>30 j), Knikkend tandzaad (>30 j), Smal tandzaad (>30 j), Kruldistel (>40 j), Knikkende distel

(>10 j), Driedistel? (>3 j), Akkerdistel (>25 j), Kale jonker? (>3 j), Speerdistel? (>5 j), Wegdistel (>39 j), Korenbloem (>8 j), Grote

centaurie? (>4 j), Gele ganzenbloem (>20 j), Canadese fijnstraal (>11 j), Klein streepzaad (>5 j), Leverkruid, Dwergviltkruid (>40

j), Kaal knopkruid (>11 j), Bleekgele droogbloem, Moerasdroogbloem (>100 j), Gewoon biggekruid? (>4 j), Donderkruid, Kompassla

(>5 j), Akkerkool (>6 j), Vertakte leeuwentand (>5 j), Ruige leeuwentand (>5 j), Kleine leeuwentand (>4 j), Margriet (>39 j), Echt

bitterkruid (>20 j), Waterkruiskruid (>30 j), Viltig kruiskruid (>5 j), Jacobskruiskruid (>6 j), Boskruiskruid (>5 j), Kleverig kruiskruid

(>5 j), Klein kruiskruid (>5 j), Akkermelkdistel (>6 j), Gekroesde melkdistel (>11 j), Gewone melkdistel (>20 j), Gewone paarde-

bloem (>660 j), Heelblaadjes (>30 j)

Windefamilie

Haagwinde (>39 j), Akkerwinde (>26 j)

Kruisbloemigen

Look-zonder-look (>5 j), Zandraket (>18 j), Gewoon barbarakruid (>5 j), Zwarte mosterd (>50 j), Raapzaad (>660 j), Gewoon

herderstasje (>35 j), Bittere veldkers, Kleine veldkers (>5 j), Pinksterbloem?, Kleine varkenskers (>5 j), Grove varkenskers (>5 j),

Vroegeling?, Gewone steenraket (>6 j), Veldkruidkers (>5 j), Amerikaanse kruidkers (>40 j), Knopherik (>40 j), akkerkers,

Moeraskers (>50 j), Slanke waterkers, Herik (>80 j), Hongaarse raket (>10 j), Gewone raket (>5 j), Witte krodde (>30 j)

Cypergrassenfamilie

Heen (>30 j), Scherpe zegge (>30 j), Moeraszegge, Voorjaarszegge,Tweerijige zegge (>30 j), Geelgroene zegge (decennia), Sterzegge

(>40j), Draadzegge, Zeegroene zegge (>50 j), Gele zegge (>50 j), Ruige zegge, Blonde zegge, Schubzegge (>50 j), Dichte bermzeg-

ge, Zwarte zegge (>30 j), Valse voszegge (>50 j), voszegge (>50 j), Hazezegge (>30 j), Bleke zegge, Blauwe zegge (>30 j), vlozeg-

ge (decennia), Pilzegge (>68 j), Ijle zegge, Boszegge, Blaaszegge (>30 j), Dwergzegge (>30 j), Elzenzegge, Hoge cyperzegge (>30

j),Valse voszegge (>30 j), Zilte zegge, stippelzegge (>300j?), tweenervige zegge (>50j), drienerfzegge (>50j), snavelzegge (decen-

nia), Gewone waterbies (>30 j), Slanke waterbies (>30 j), Naaldwaterbies, Veelstengelige waterbies, armbloemige waterbies (decen-

nia), Eénarig wollegras, breed wollegras (decennia), Borstelbies (>30 j), bruin cypergras (>10j), Witte snavelbies, bruine snavelbies ,

Mattenbies (>100 j), Ruwe bies, Bosbies (>30 j), Vlottende bies (decennia), zwarte knopbies (>5j), platte bies (>60j)..

Kaardenbolfamilie

Grote kaardebol (>5 j), Beemdkroon? (>35 j), Duifkruid? (>3 j), Blauwe knoop? (>1 j)

Zonnedauwfamilie

Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw

Elatinefamilie

Gesteeld glaskroos, Drietallig glaskroos (>50 j)

Heidefamilie

Struikhei (>68 j), Rode dophei (decennia), Gewone dophei (> 30 j), Blauwe bosbes (>5 j), Rode bosbes (>5 j)

Wolfsmelkfamilie

Amandelwolfsmelk, Cipreswolfsmelk (>30 j), Heksenmelk (>8 j), Kleine wolfsmelk (>30 j), Kroontjeskruid (>20 j), Tuinwolfsmelk (>

20 j), Tuinbingelkruid (>30 j)
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Duivekervelfamilie

Gewone duivekervel (>660 j!), Rankende helmbloem

Gentiaanfamilie

Strandduizendguldenkruid (>50 j), Fraai duizendguldenkruid (>50 j), Echt duizendguldenkruid, zomerbitterling (decennia), duingen-

tiaan (5 à 10j), draadgentiaan (decennia)

Ooievaarsbekfamilie

Gewone reigersbek (>5 j), Slipbladige ooievaarsbek (>5 j), Zachte ooievaarsbek (>5 j), Kleine ooievaarsbek (>30 j), Robertskruid

(>5 j)

Grassenfamilie

Moerasstruisgras, Gewoon struisgras (>40 j), Hoog struisgras (>4 j), Fioringras (>30 j), Rosse vossenstaart (>10 j), Geknikte vos-

senstaart (>30 j), Duist (>11 j), Grote vossenstaart?, Reukgras?, Grote windhalm (>11 j), Oot (>8 j), Zachte dravik (>18 j),

Hennegras (>4 j), Beemdkamgras?, Gewone kropaar?, Ruwe smele?, Bochtige smele (>5 j), Moerassmele, Harig vingergras (>10 j),

Hanenpoot (>13 j), Kweek (>10 j), Rood zwenkgras?, Mannagras (>30 j), Getand vlotgras (>30 j), Gestreepte witbol (>12 j),

Veldgerst?, Rijstgras, Italiaans raaigras (>7 j), Engels raaigras (>14 j), Pijpenstrootje (>4 j), Rietgras (>30 j), Gewoon timoteegras

(>21 j), Straatgras (>10 j), Veldbeemdgras (>39 j), Ruw beemdgras, Geelrode naaldaar (>30 j), Kransnaaldaar (>39 j), Groene

naaldaar (>39 j), Wilde sorgo (>6 j), Watergras (>30 j), Tandjesgras (decennia), vroege haver, zilverhaver, stomp kweldergras

Hertshooifamilie

Ruig hertshooi (>5 j) (decennia), Liggend hertshooi (>100 j), Sint-Janskruid (>45 j), Fraai hertshooi (decennia), Gevleugeld hertshooi

Lissenfamilie

Gele lis (>30 j)

Russenfamilie

Pitrus (>73 j), Zeegroene rus (eeuwen), Biezeknoppen (> 100 j), Padderus (eeuwen?), Veldrus (>30 j), Zomprus (>35 j), Greppelrus

(> 100 j), Knolrus (>30 j) Platte rus, Ijle rus, Draadrus, Zilte rus, Trekrus (> 35 j), Tengere rus, Duinrus, zeerus (eeuwen?),

Wijdbloeiende rus, koprus, noordse rus (eeuwen?), Gewone veldbies (> 100 j), Veelbloemige veldbies (> 20 j), Ruige veldbies

Lipbloemenfamilie

Kruipend zenegroen, Stinkende ballote (>35 j), Borstelkrans, Gewone hennepnetel (>24 j), Hondsdraf (>460 j), Witte dovenetel

(>660 j), Hoenderbeet (>25 j), Paarse dovenetel (>660 j),Watermunt (>30 j), Akkermunt (>30 j),Wilde marjolein (>20 j), Gewone

brunel (>45 j), Akkerandoorn (>20 j), Moerasandoorn (>30 j), Bosandoorn (>5 j), Valse salie, Grote tijm (decennia), Blauw glidkruid

(>30 j), Klein glidkruid (decennia), Wolfspoot, Dauwnetel

Vlinderbloemenfamilie

Moeraslathyrus (decennia), Veldlathyrus (>5 j), Gewone rolklaver (>100 j), Moerasrolklaver, Hopklaver (>80 j), Luzerne (>20 j),

Goudgele honingklaver (>5 j), Citroengele honingklaver (>13 j), Witte honingklaver, Gewone robinia (>39 j), Hazenpootje (>5 j),

Liggende klaver (>5 j), Kleine klaver (>20 j), Basterdklaver (>30 j), Rode klaver (>39 j), Witte klaver (>460 j), draadklaver, ruwe

klaver, Gestreepte klaver (>5 j), Onderaardse klaver (>4 j), wondklaver (decennia), gevlekte rupsklaver (decennia), klein vogelpoot-

je, vogelwikke (>5j), ringelwikke (>25j), voederwikke (>5j), heggenwikke (>20j), stekelbrem (decennia), Gaspeldoorn, gewone brem

(decennia), kruipberm
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Vlasfamilie

Geelhartje (>100 j)

Kattenstaar tfamilie

Waterpostelein (decennia), Grote kattenstaart (>30 j)

Kaasjeskruidfamilie

Muskuskaasjeskruid (>5 j), Klein kaasjeskruid (>5 j), Groot kaasjeskruid (>90 j)

Waterleliefamilie

Witte waterlelie (>100 j)

Teunisbloemfamilie

Beklierde basterdwederik (>30 j), Viltige basterdwederik (>30 j), Harig wilgenroosje, Bergbasterdwederik (>40 j),

Moerasbasterdwederik, Middelste teunisbloem (>80 j), Grote teunisbloem, Kleine teunisbloem

Papaverfamilie

Stinkende gouwe, Ruige klaproos (>5 j), Bleke klaproos (>10 j), Grote klaproos (>30 j)

Weegbreefamilie

Oeverkruid, Hertshoornweegbree, Smalle weegbree (>16 j), Grote weegbree (>40 j), Ruige weegbree

Duizendknoopfamilie

Zwaluwtong (>40 j), Adderwortel (>8 j), Waterpeper (>50 j), Beklierde duizendknoop (>30 j), Varkensgras (>460 j), Perzikkruid

(>50 j), Zachte duizendknoop (>30 j), Veenwortel (>30 j), Veldzuring (>12 j), Schapezuring (>26 j), Krulzuring (>80 j), Goudzuring

(>30 j), Ridderzuring (>39 j), Bloedzuring (>5 j), Kluwenzuring

Posteleinfamilie

Groot bronkruid, Klein bronkruid (>30 j), Postelein (>40 j)

Fonteinkruidfamilie

Weegbreefonteinkruid (>100j?), Gekroesd fonteinkruid, Glanzig fonteinkruid (>100 j), Drijvend fonteinkruid (>100 j),

Duizendknoopfonteinkruid (decennia), Tenger fonteinkruid (>100 j), paarbladig fonteinkruid (decennia)

Sleutelbloemfamilie

Rood en blauw guichelheil (>68 j), Teer guichelheil (>50j), Melkkruid, Boswederik, Penningkruid?, Grote wederik (>4 j), Stengelloze

sleutelbloem, gulden sleutelbloem (>10j), Waterpunge (>50 j), Zevenster (>11 j), Waterviolier (>30 j), dwergbloem (decennia)

Ranonkelfamilie

Dotterbloem?, Muizenstaart (>30 j), Scherpe boterbloem (>30 j), Kruipende boterbloem (>100 j), Gulden boterbloem,

Knolboterbloem (>30 j), Egelboterbloem (>30 j), Grote boterbloem (decennia), Blaartrekkende boterbloem (>50 j), Behaarde boter-

bloem, Poelruit (decennia), Grote waterranonkel (>30 j), Fijne waterranonkel, klimopwaterranonkel

Resedafamilie

Wouw (>5 j)
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Rozenfamilie

Kale vrouwenmantel, Grote leeuwenklauw (>58 j), Kleine leeuwenklauw, Bosaardbei?, Viltganzerik (>40 j), Zilverschoon?, Tormentil

(>100 j), Voorjaarsganzerik (>30 j), kruipganzerik (decennia), Noorse ganzerik (>40 j), Vijfvingerkruid (>35 j), Aardbeiganzerik,

Amerikaanse vogelkers (>3 j), Gewone braam, Framboos (>87 j), Kleine pimpernel (>30 j), Wilde lijsterbes (>5 j)

Walstrofamilie

Moeraswalstro (>30 j), Liggend walstro (>120 j), Blauw walstro (>3 j)

Ruppiafamilie

Snavelruppia

Wilgenfamilie

Schietwilg, Geoorde wilg

Steenbreekfamilie

Knolsteenbreek?, Kandelaartje, parnassia (5 à 10j)

Helmkruidfamilie

Grote leeuwenbek, Kleine leeuwenbek (>30 j), Gewoon vingerhoedskruid, Stijve ogentroost (>2 j, zeer beperkt), Spiesleeuwenbek

(>30 j), Eironde leeuwenbek (>5 j), Vlasbekje (>5 j), Rode ogentroost (>11 j), Kleine ratelaar (>4 j), Geoord helmkruid, Knopig

helmkruid, Mottekruid (>100 j), Koningskaars (>100 j), Akkerereprijs (>10 j), Waterereprijs, Beekpunge (>30 j), Gewone ereprijs,

Klimopereprijs (>20 j), Mannetjesereprijs (>100 j), Grote ereprijs (>10 j), Gladde ereprijs (>40 j), Schildereprijs (>30 j),Tijmereprijs

(>100 j), Veldereprijs

Nachtschadefamilie

Wolfskers, Doornappel (>39 j), Bilzekruid (>660 j), Bitterzoet (>6 j), Zwarte nachtschade (>39 j)

Egelskopfamilie

Kleine egelskop (>30 j), Grote egelskop (>30 j)

Lisdoddefamilie

Kleine lisdodde (>30 j), Grote lisdodde (>100 j)

Schermbloemfamilie

Hondspeterselie (>20 j), Gewone engelwortel (>5 j), Fijne kervel (>5 j), Selderij (>39 j), Groot moerasscherm (>30 j), kruipend

moerasscherm (>30 j), ondergedoken moerasscherm, Gevlekte scheerling (>5 j), Peen (>35 j), Gewone berenklauw (>5 j), Gewone

waternavel (decennia), Watertorkruid (>30 j), zilt torkruid, Gewone pastinaak (>16 j), Steeneppe (>5 j), Grote watereppe (> 30

j), Heggendoornzaad (>5 j), pijptorkruid

Brandnetelfamilie

Grote brandnetel (>35 j), Kleine brandnetel (>5 j)

Valeriaanfamilie

Getande veldsla (>30 j)
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Viooltjesfamilie

Akkerviooltje (>20 j), Hondsviooltje (>40 j), Donkersporig bosviooltje, Driekleurig viooltje (>11 j), ruig viooltje, moerasviooltje, melk-

viooltje

Zannichelliafamilie

Zannichellia (>100 j)

Zwanebloemfamilie

Zwanebloem

Wolfsklauwfamilie

Moeraswolfsklauw (decennia)

Moerasvarenfamilie

moerasvaren (decennia)

Vleugeltjesbloemfamilie

gewone vleugeltjesbloem (decennia)

Blaasjeskruidfamilie

Loos blaasjeskruid (decennia), groot blaasjeskruid (decennia)

Kranswieren (Characeae)

Alle soorten (decennia)
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V.3.1.4.2. HET ACTIVEREN VAN ZAADBANKEN

De meeste zaden bevinden zich in de bovenste 5 tot 10 cm van de bodem (behalve bij omgekeerde plaggenbo-
dems (b.v. gediepploegde heides), waar dit veel dieper (tot 0,5 m) kan zijn). Dit heeft consequenties naar de uit
te voeren werken. Enkel plaggen komt in aanmerking, tenzij het gaat over terreinen die vroeger opgehoogd wer-
den, en waarvan het oorspronkelijke maaiveld nog kan bepaald worden.
Voor het activeren van een vitale zaadbank moet steeds zeer secuur gewerkt worden. Vooraf moet goed inge-
schat worden op welke diepte er moet geplagd worden. Eveneens moet er bij sterk bemeste gronden gebalan-
ceerd worden tussen het zo goed mogelijk verwijderen van nutriënten (waarbij in theorie zoveel mogelijk orga-
nisch materiaal moet worden afgevoerd) en het zo goed mogelijk aanboren van de zaadvoorraad (die zich juist
in de laag bevindt met veel organisch materiaal). Een goede middenweg bestaat erin om slechts een zeer dun
laagje organisch materiaal boven de minerale bodem over te laten, of dit laagje slechts plaatselijk (in vlekken of
stroken) over te laten (mond. Med. M. Smets, L. Lommaert). Het laten liggen van een (zeer) beperkte hoeveel-
heid organisch materiaal kan zinvol zijn voor het herstel vanuit de zaadbank en verhindert bovendien te sterke
uitdroging van de bodem (De Blust, 2004). Teveel achtergelaten organisch materiaal kan leiden tot eutrofiëring.

Verder moet er bij het plaggen gelet worden op volgende punten:
- Reliëfvolgend plaggen tot op minerale bodem. Dieper plaggen kan leiden tot ver traagd herstel door weg-
schrapen van de zaadvoorraad.
- Kleinschalig plaggen is beter dan grootschalig. Het behoud van relictvegetaties leidt tot een snellere vestiging
van doelsoorten.
- De plagplekken moeten voldoende kunnen gedraineerd worden om het zgn. “badkuipeffect” (Fig. 5.15) te
vermijden. In dergelijke situaties kan versnelde verzuring of verdrinking van kiemplanten optreden door stag-
nerend regenwater.
- plaggen kunnen gebruikt worden om er een plagdijk mee aan te leggen, waarop zware machines kunnen
rijden. Deze werkwijze werd o.m. gevolgd in het Turnhouts Vennengebied (mond. med.T. Andries).

Figuur 5.15  “Badkuipeffect” in een plagplek. 
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V.3.2. KNELPUNTEN, RANDVOORWAARDEN EN AANDACHTPUNTEN BIJ GRAAF- EN PLAGWERKEN

V.3.2.1. KNELPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN

V.3.2.1.1. BODEMVERDICHTING

Planten en bodemorganismen zijn van de bodem afhankelijk voor de voorziening van water en voedingsstoffen.
Voor planten is de bodem het substraat voor de wortelgroei. Belangrijke processen zijn kwel en infiltratie, buffe-
ring, chemische en bacteriële omzetting van voedingsstoffen, uitwisseling van gassen met de atmosfeer… De
bodem is op zich ook een habitat en een archief voor archeologisch en genetisch materiaal, een belangrijk land-
schapselement, een stuk cultureel erfgoed…
Bodemverdichting kan optreden door met te zware machines een terrein te betreden. De draagkracht is afhan-
kelijk van de aard van de bodem (zand, leem, klei) en vooral van de vochttoestand van de bodem. Door belas-
ting ontstaat er een toename van de bodemdruk en begint er een mechanisch verdichtingsproces. Als reactie
neemt de korreldruk toe. Bij een gegeven korrelstructuur bestaat er een maximale waarde voor de korreldruk
(de zogenaamde kritieke korreldruk). Als de bodemdruk groter wordt dan de kritieke korreldruk ‘bezwijkt’ de
bodem. De korrels verschuiven langs elkaar en ‘zoeken’ een groter onderling contactoppervlak, zodat ze grotere
krachten op elkaar kunnen uitoefenen en er een nieuw evenwicht kan ontstaan bij een hogere totale korreldruk.
Er treedt dus verdichting van de bodem op. Door deze verdichting neemt het volume van de bodem af: het maai-
veld daalt.
Verdichting verkleint dus het volume van de poriën tussen de gronddeeltjes en de bodem verliest een deel of
de totaliteit van zijn opnamecapaciteit. Door slechte luchtvoorziening, als gevolg van verdichting, wordt niet alleen
de plantengroei, maar ook de ontwikkeling van het overige bodemleven geremd. De verdichting van diepere
bodemlagen is erg moeilijk omkeerbaar. De gehele verslechtering van de bodemstructuur die door verdichting
wordt veroorzaakt heeft kwalijke gevolgen voor wortelgroei, wateropnamecapaciteit, capillaire opstijging, biologi-
sche activiteit en stabiliteit. In natte terreinen verhogen grondwaterstandsfluctuaties en stijgt de invloed van
regenwater. Dit kan nefast zijn voor grondwaterbeïnvloede vegetaties. Bovendien kan het water bij hevige regen-
val niet langer gemakkelijk in de bodem dringen en verhoogt het volume afstromingswater (met mogelijk erosie
tot gevolg).
Bodemverdichting speelt ook een belangrijke rol bij de overleving van bodemfauna. Diverse stadia van ongewer-
veldengroepen leven in de bodem. Van vlinders is bekend dat zware machines nefast kunnen zijn voor de ont-
wikkeling van rupsen en poppen die in of dicht bij het bodemoppervlak leven.

V.3.2.1.2. BODEMVERSTORING

Onder bodemverstoring verstaan we het omwoelen of beschadigen van de toplaag van het terrein, de eigenlij-
ke vegetatie of de zode. Indien men zware machines, uitgerust op conventionele tractorbanden, gebruikt, treedt
een aanzienlijke bodemverstoring op. De grotere “kammen” op tractorbanden, bedoeld om een grotere weer-
stand op het terrein te kunnen uitoefenen, beschadigen de vegetatiemat vaak aanzienlijk.
Dit kan op grotere schaal gebeuren bij het afgraven en vergraven van terreinen, waarbij veel transport van grond
nodig is. Bij een slechte uitvoering of planning worden verschillende bodemlagen vermengd of wordt voedselrij-
ke of ongewenste grond gemorst (achtergelaten) op natuurontwikkelingsterreinen.
Bij omwoeling en verstoring van de grond wordt mineralisatie gestimuleerd. Heel wat competitieve en ruderale
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(veelal ongewenste) plantensoorten (Brandnetel, Akkerdistel en Ridderzuring) kunnen hierdoor gaan domineren.
In ongeroerde grond komen veel minder voedingsstoffen vrij zodat ook minder competitieve plantensoorten
betere kansen krijgen. Bij graafwerken is secuur werken met zo min mogelijk beschadiging van de resterende
bodem cruciaal.

V.3.2.2. BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

Bij de terreinbeherende instanties werd de laatste jaren veel ervaring (positieve en negatieve) opgedaan met de
inzet van zwaar materiaal. Een van de belangrijkste instrumenten bij de uitvoering is het lastenboek. Hierin kun-
nen belangrijke randvoorwaarden in vermeld worden met betrekking tot de periode, materiaalkeuze, timing en
werkplanning
Enkele vuistregels voor het beperken van verstoring:

V.3.2.2.1. BEHEERSPLAN EN –VISIE

De uit te voeren maatregelen moeten kaderen in een globale visie of beheersplan. Een dergelijk beheersplan is
voldoende onderbouwd (Hirons et al., 1995;Van Uytvanck & De Becker, 2004) en voorziet in het beschrijven van
de belangrijke natuurlijke processen en aanduidingen van natuur typen (b.v. kwetsbare vegetaties), functionele
terreindelen (b.v. pleister- of slaapplaatsen), relictzones, bijzondere cultuurhistorische waarden e.d.. Op basis hier-
van moet het mogelijk zijn directe verstoring of vernieling van natuurwaarden te voorkomen. In de praktijk
gebeurt het al te veel dat reeds ingrijpende maatregelen worden uitgevoerd voor er sprake is van een beheers-
plan of voldoende inzicht in de abiotiek van het terrein.
Voor het nauwkeurig uitvoeren van natuurontwikkelingsprojecten is dergelijke kennis van en inzicht in bepaalde
ecologische processen zeker van belang. Bij plagwerken b.v. moet ingeschat worden hoe diep men moet plaggen
en moeten oorspronkelijke lagen kunnen herkend worden.
Evenzeer moet men enige “feeling” hebben om goede uitgangssituaties voor natuurontwikkeling te kunnen
beoordelen. Het is in veel gevallen wenselijk dat een conservator of beheerder aanwezig is bij de uitvoering van
de werken. In praktijk is dat vaak niet altijd mogelijk en is het dus van belang dat de verantwoordelijke van de
werf en liefst ook de bedieners van het materiaal over voldoende kennis en ervaring beschikken.

V.3.2.2.2. SEIZOEN

De beste periode voor het uitvoeren van werken met zwaar materiaal zijn nazomer en winter. In de nazomer is
de kans het grootst op droge omstandigheden (meestal worden laagste grondwaterstanden dan gemeten), wat
vooral voor natte terreinen van belang is. In deze periode wordt ook de fauna relatief minder verstoord, maar in
terreinen waar ’s winters overwinterende of pleisterende vogels belangrijk zijn, moet daarmee echter terdege
rekening worden gehouden. In de winter doen zich de beste mogelijkheden voor bij (strenge) vorst. Terreinen
zijn onder deze omstandigheden gemakkelijk te berijden. Bij grondwerken is het afgegraven materiaal compact
en verliest het minder water bij het transport of bij de opstapeling en verplaatsing naar tijdelijke depots op het
terrein.
Deze periodes voor grondwerken hebben bijkomend ook gunstige ecologische implicaties. De kale bodem in de
winter wordt niet onmiddellijk ingenomen door eenjarige soorten, die snel kunnen kiemen. De onmiddellijke
input van zaden van ongewenste soorten die zeer vaak in de nabije omgeving staan, gebeurt in deze periode niet.
Zaden van doelsoorten die in de diepere lagen van de bodem zaten, lopen tijdens de winterperiode minder kans
om verloren te gaan door beschimmeling of “predatie”. Relatief meer zaden krijgen kans om te stratifiëren, waar-
door het kiemingspercentage kan stijgen.
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In natte terreinen en bij zeer omvangrijke werken die omwille van organisatorische redenen best in één opeen-
volgende periode worden uitgevoerd (b.v. wanneer gegraven wordt tot onder het grondwaterniveau), kan het
noodzakelijk zijn om de werken al vroeger op het jaar te star ten. Zo vermindert de kans dat de werken her-
haaldelijk moeten stilgelegd worden en de kosten oplopen.

V.3.2.2.3. WERKPLANNING

Voor de aanvang van de werken zijn gedetailleerde kaar ten nodig waarop de exacte locaties en timing van de wer-
ken worden op aangeduid. In de praktijk gebeurt dit zeer zelden en wordt mondeling op het terrein een en ander
afgesproken. Dit leidt zeer vaak tot langdurige en onnodige verstoring van het terrein, zonder dat hier actief kan
worden ingegrepen bij gebrek aan documenten, waarin de afspraken werden vastgelegd. Een goede planning leidt
ook tot besparing van tijd, geld en brandstof.

In het kor t worden hier enkele vuistregels weergegeven voor een goede werkplanning:

aanduidingen op kaar t. Deze zijn nodig voor :
° de te ontwikkelen zones, waar de ingrepen het meeste effect moeten hebben.
° kwetsbare zones die ten alle tijden moeten gespaard blijven 
° rij en werfstroken: om te vermijden dat zware machines een te grote oppervlakte beschadigen is het aan-
gewezen om rijstroken te respecteren. De bodemverdichting zal weliswaar toenemen op die stroken, maar
daarbuiten wordt een groter gebied gespaard van de schadelijke gevolgen van bodemverdichting.
° tijdelijke “depots” voor grond: vaak worden grondverplaatsingen uitgevoerd in meerdere bewegingen, waar-
bij tijdelijk  ° depots worden aangelegd. Depots worden ook vaak voorzien voor grotere hoeveelheden af
te voeren materiaal, die eerst moeten uitdrogen. Het spreekt voor zich dat dergelijke plaatsen zorgvuldig
moeten uitgekozen worden en dat kwetsbare plaatsen worden vermeden.
depots voor materialen (machines, brandstof). Voorraden voor brandstof en olie mogen nooit in de buurt
van het werkterrein en niet in de zon staan.Trechters en opvangbakken voor bijvullen brandstof en olie moe-
ten worden voorzien.

“achteruit werken”: Bij grote werken moet er voor gezorgd worden dat afgewerkte terreindelen (b.v. afge-
graven, ontboste terreinen) niet meer overreden worden door machines. Hierdoor wordt extra bodemver-
storing en inbreng van vreemd materiaal (grond die aan machines blijft kleven) vermeden. In een goede
werkplanning staat dus een logische volgorde van de uit te voeren werken die hiermee rekening houdt.

timing: niet zelden gebeurt het dat werken langer duren dan voorzien. Dit heeft bij werken aan wegen, rio-
leringen e.d. geen zichtbaar effect op het resultaat. Bij werken in de natuur is dit vaak wel het geval en vele
uitvoerders (aannemers) zijn zich daar onvoldoende van bewust. Grondwerken moeten in principe afgerond
zijn vóór de star t van het groeiseizoen.
Veel voorkomende problemen zijn:
° het (te) langdurig stockeren van grond of ander materiaal (bomen, afval, maaisel) op het terrein
° een te lang durende verdroging door wegpompen van water om werken te kunnen uitvoeren
° noodgedwongen werken in natte omstandigheden door het uitlopen van werken in de nazomer
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V.3.2.2.4. AFSPRAKEN MET DE AANNEMER

In sommige lastenboeken is het gebruikelijk dat de aannemer betaald wordt per kubieke meter grondverzet. Voor
een nauwgezette uitvoering van de graafwerken is het vaak echter beter om per uur te werken. Ook is het aan-
bevolen om in het lastenboek op te nemen dat de kraanman een jarenlange ervaring moet hebben (om nauw-
gezet te kunnen werken met de kraan) en bij voorkeur wordt tijdens het verloop van de werken steeds met
dezelfde arbeiders en toezichters gewerkt, zodat afspraken op het terrein vlot verlopen.

V.3.2.2.5. AANGEPASTE MACHINES EN MATERIALEN

V.3.2.2.5.1. BANDEN EN RUPSEN

Voor het beperken van bodemverdichting en –verstoring kan gewerkt worden met een betere gewichtsverde-
ling, bredere banden (lagedrukbanden), meer banden of rupsbanden.Voor zeer natte gebieden of gebieden waar
regelmatig waterpar tijen overgestoken dienen te worden bestaan ook speciale moerasonderstellen die drijven
en hydrostatisch aangedreven worden.
Verder kan zowel voor gewone banden als rupsbanden gewerkt worden met types met weinig profiel.

V.3.2.2.5.2 RIJPLATEN, BODEMVERSTERKING

Op zeer moeilijk bereidbaar terrein kan het soms aangewezen zijn om rijplaten te gebruiken. Deze platen zor-
gen er ook weer voor dat het gewicht van de machine over een groter bodemoppervlak wordt verdeeld.
Wanneer geen of onvoldoende rijplaten voorhanden zijn, kan men ook gebruik maken van op het terrein voor-
handen zijnde materiaal zoals boomstammen of niet gebruikte balken.
Deze middelen kunnen ook ingezet worden voor het oversteken van smalle waterpar tijen, waardoor de oevers
niet worden stuk gereden.

V.3.2.2.5.3 TREKKERS

Er zijn trekkers op de markt waarvan zit- en stuurinrichting 180° gedraaid kunnen worden. Dit maakt dat de trek-
ker veel ruimte bespaar t bij het keren. Hierdoor wordt minder terrein bereden wat de nadelige gevolgen ervan
beperkt en bovendien is de machine inzetbaar op plaatsen met weinig beweegruimte. Ook manoeuvreren met
aanbouwmachines wordt een stuk makkelijker.
Ook sommige compacte trekkers hebben een omkeerbare zit- en stuurinrichting en kunnen bovendien uitgerust
worden met brede, laag profielbanden. Ze hebben een hydraulische voorziening, zowel voor- als achteraan en zijn
voorzien van een driepuntshefinrichting.
De moerastrekker is een machine met een aangepaste gewichtsverdeling en bredere banden met weinig profiel.
Deze combinatie leidt tot evenwichtiger bodemdruk en minder bodemverstoring.
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V.3.2.2.5.4.TRANSPORTMATERIAAL

Dumperkarren zijn karren die getrokken worden door trekkers. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en
uitvoeringen aangepast aan het werk en het terrein. Ze kunnen voorzien worden van lagedrukbanden om inspo-
ring te beperken.
Een speciaal aan kwetsbare terreinen aangepast transportmiddel is de rupsdumper. Op rubberen rupskettingen
is ze in staat op gevoeligere terreinen te functioneren met een beperkt risico op bodemverdichting.
Veelzijdige machines combineren graaf- en transportwerken. Ze zijn zeer wendbaar op moeilijk bereidbaar ter-
rein en kunnen voor verschillende doelen uitgerust worden.Vaak zijn ze zeer krachtig, en oefenen ze een gerin-
ge bodemdruk uit door rupsen die zich aanpassen aan het reliëf van het werkterrein.
Als transportmiddel kan ze uitgerust worden met verschillende soorten laadbakken.
Naast transportmiddel kan ze voorzien worden van een hydraulische arm waaraan dan takkenscharen, graafbak-
ken e.d. gemonteerd kunnen worden.

Figuur 5.17  Rupsdumper .

V.3.2.2.5.5. PLAGMACHINE

Een plagmachine is een aanbouwmachine die op een conventionele trekker kan gemonteerd worden. De machi-
ne snijdt de zoden los en raapt ze vervolgens op.Via een lopende band wordt de grond verplaatst en kan zo recht-
streeks in een landbouwkar of dumperkar gelost worden. De machine volgt het reliëf van het terrein waardoor er
niet teveel plagsel wordt afgehaald. De wieldruk van de machine is beperkt, zodat insporing nagenoeg niet
optreedt. In Nederland worden dergelijke machines ingezet voor terreinen groter dan 2000m2 (Anoniem, 1987)

Figuur 5.16. Moerastrekker
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Figuur 5.18  Automatische plagmachine.

V.3.2.2.5.6. GRAAFMACHINE

Bij natuurontwikkeling in Vlaanderen wordt meestal gebruikt gemaakt van een hydraulische rupskraan daar heel
wat plagwerken  plaatsvinden op nat terrein of met nogal wat houtopslag. Deze graafmachines zijn meestal uit-
gerust met een tandloze graafbak die in één richting verstelbaar is.
Door gebruik te maken van een dergelijke graafbak kan men bodemverstoring beperken. En correcte stand van
de graafbak is belangrijk (fig. 5.19.). De grond wordt afgesneden en minder geroerd.

Figuur 5.19  Hydraulische rupskraan met correcte stand voor plagwerk met de tandenloze graafbak.

In bepaalde situaties kan een kantelbak worden gebruikt. Deze graafbakken kunnen rond twee assen (loodrecht
op elkaar) kantelen. Hiermee kan men beter het (micro)reliëf van de bodem volgen en nauwkeuriger werken. In
praktijk wordt dit minder vaak gebruikt. Kantelbakken zijn bij veel verhuurbedrijven voor handen.
Om de reikwijdte van de machine te vergroten kan men de giek (arm) van de graafmachine verlengen. Hierdoor
kan men verder van de machine weg werken en dient opnieuw minder terrein bereden te worden.
Graafmachines met verlengde giek zijn in Vlaanderen vlot verkrijgbaar.
De moerasgraafmachine werd speciaal ontwikkeld voor het werken op zeer natte terreinen of terreinen waar
regelmatig waterpar tijen dienen overgestoken te worden. De rupsen van de kraan zijn zo ontworpen dat ze blij-
ven drijven en dan hydrostatisch worden aangedreven.
Het gebruik van buldozers en rupskranen met een tandbak dient absoluut vermeden; met geen van beiden kan
nauwkeurig plag- of graafwerk voor natuurontwikkeling worden uitgevoerd.
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V.4 INGREPEN IN DE HYDROLOGIE

V.4.1. PROBLEMEN BIJ VERDROGING

Bij natuurontwikkeling of natuurherstel met betrekking tot de waterhuishouding komt het er op aan om de
natuurlijke variatie aan waterstanden en de onderlinge landschappelijke verbanden te herstellen.
Door een hele reeks verstoringen wordt die verscheidenheid in het huidige landschap genivelleerd (fig. 5.20).
In natte omstandigheden heersen reducerende omstandigheden, waarbij waterstofsulfide (H2S) gevormd wordt
bij de reductie van sulfaat (SO4

2-) en goed oplosbaar tweewaardig ijzer (Fe2+), dat ontstaat door de reductie
van driewaardig ijzer (Fe3+). Typische soorten van natte en vochtige omstandigheden zijn aan deze (potentieel
toxische) omstandigheden aangepast (o.m. door luchtweefsel, ondiepe wortels, roestvorming op de wortels…)
(Cals et al., 2000).
Drainage leidt tot (plaatselijke) verdroging, peilbeheersing van oppervlaktewater leidt tot afname van de seizoena-
le variatie in waterstanden, wateronttrekking uit diepere lagen leidt tot afname van kweldruk, kwelgebieden verzu-
ren door toename van neerslagwater in het totale volume van de bodem als gevolg van de afname van het aan-
deel diep grondwater (De Becker et al., 1990). Deze veranderingen leiden rechtstreeks of onrechtstreeks tot ver-
anderingen in levensgemeenschappen door verdroging, betere zuurstofvoorziening, stijging van de temperatuur, toe-
genomen microbiële activiteit en stijgende stikstofmineralisatie in de bodem. De veranderingen in levensgemeen-
schappen beperken zicht niet tot vegetaties (waar hygrofyten verdrongen worden door sneller groeiende soorten),
maar betreffen ook bodembewonende fauna of dieren die voedsel zoeken in de bodem (b.v. weidevogels).

ingreep/verstoring fysico-chemische processen standplaatsfactoren

grondwaterdaling

toename mineralisatie

afname vochtgehalte

toename doorluchting

verandering vochttoestand

verandering voedselrijkdom

oxidatieprocessen

toename invloed regenwater
verandering in zuur tegraad

wegvallen kwel toename invloed regenwater Verzuring, verzoeting

wegvallen
overstromingen

wegvallen aanvoer calcium-
carbonaat/ toename invloed
regenwater 

verzuring

toename grondwaterstands-
fluctuaties

toename dynamiek

wegvallen nutriëntenaanvoer verschraling

Figuur 5.20 Een overzicht van de belangrijkste processen die een rol spelen bij verdroging.
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Naargelang het bodemtype, zijn belangrijke verschillen in het effect van een grondwaterstandsdaling waar te
nemen. Naast het grondpeil is immers ook de capillaire opstijging van water van belang. Deze is veel groter in
fijnkorrelige bodems (klei, leem). In zandgronden is het effect van een grondwaterstandsdaling dan ook sneller
voelbaar. De toename van de voedselrijkdom door verdroging is het grootst in bodems die veel organisch mate-
riaal bevatten, en waar een neutrale tot basische pH zorgt voor gunstige omstandigheden voor bacteriën en
schimmels. In zure en minerale omstandigheden heeft grondwaterstandsdaling veel minder invloed op de voed-
selrijkdom. Op kalkarme zand- en veengronden kan verdroging leiden tot verzuring van de bodem, door een
gebrek aan bicarbonaat dat door het grondwater werd aangevoerd. De toegenomen invloed van regenwater
doet in dergelijke omstandigheden basische bestanddelen (calcium en magnesium) uitspoelen.
Ook oxidatieprocessen, die door verdroging worden bevorderd, kunnen leiden tot een verlaging van de pH. Dit
kan o.m. het geval zijn in droogvallende bodems van poelen en vennen, waar vastgelegd sulfide wordt geoxideerd
tot zwavelzuur.

Het wegvallen van kwel zorgt voor rechtstreekse verdroging, maar ook voor het verminderen van het bufferen-
de vermogen van de bodem. De aanvoer van kalk of in het grondwater opgelost bicarbonaat (HCO3

-) speelt
hierbij een belangrijke rol. De mate van buffering is afhankelijk van het bicarbonaatgehalte en de periode waarin
het terrein onder invloed staat van kwelwater. Situaties met gradiënten in deze buffering (afwisseling van plekken
met regionale kwel, lokale kwel en door regenwater beïnvloede milieus) zijn zeer soortenrijk. Kwelwater is ook
van belang bij de vastlegging van fosfaat. Wellicht spelen hierbij zowel ijzer- als calsiumverbindingen een belang-
rijke rol (Londo, 1997; Cals et al., 2000).

Het wegvallen van overstromingen in valleigebieden door o.m. het kanaliseren of regulariseren van waterlopen
en het installeren van pompgemalen zorgde voor andere vormen van verdroging. Naast de directe verdrogings-
effecten zijn in vallei- en laagveengebieden ook de secundaire effecten van groot belang. In mineraalarme zand-
en veengronden treedt vrij snel verzuring en verschraling op, hetgeen vaak tot uiting komt in de achteruitgang
van soortenrijke hooilanden, grote zeggenvegetaties en verlandingsvegetaties (b.v. rietvelden).

V.4.2. HERSTELMAATREGELEN

Het herstel van de gewenste hydrologie is vaak zeer complex tot zelfs onmogelijk door een drastisch verander-
de kwaliteit van grond- en/of oppervlaktewater (Bakker & Berendse, 1999; Klooker et al., 1999) of door het defi-
nitief wegvallen van grondwaterstroming (mond. med. W. Huybrechts). Herstel  van verdroogde systemen door
herstel van het grondwaterpeil is niet vanzelfsprekend. Van Duren et al. (1997) toonden aan dat herstel van
waterpeil een veranderde nutriëntenlimitatie (i.c.van N-naar K-limitatie) in gedraineerde natte venige graslanden
niet kon herstellen. Dit heeft mogelijk implicaties voor herstel van soortenrijke graslanden in dergelijke milieus.
Schouwenberg et al. (1991) vermelden dat vernatting alleen, zelfs met kalkrijk grondwater onvoldoende is om in
intensief gebruikte graslanden schraallandvegetaties te herstellen.
Hier worden kort maatregelen beschreven die van belang zijn bij natuurontwikkeling en –herstel. De vaak com-
plexe eco(hydro)logische achtergronden worden hier niet in extenso behandeld, wel de belangrijkste effecten.
Bronnen: Runhaar et al., 2000; Meuleman, 1999; De Ridder, 1996; Brouwer et al., 2000; Cals et al., 1992; Beije &
van Tol, 1996.
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V.4.2.1. VERHOGING VAN GRONDWATERSTAND EN STIJGHOOGTE

Voor het herstel van verdroogde omstandigheden zijn vooral grondwaterstand en stijghoogte van belang.
Verschillende maatregelen spelen hier op in. Belangrijk is de inschatting van grootschalige veranderingen in loka-
le of regionale kwelstromen door b.v. waterwinning of de invloed van waterbeheersingswerken in riviervalleien.
Het spreekt voor zich dat in de eerste plaats dergelijke verstoringen moeten aangepakt worden om tot succes-
volle natuurontwikkeling of  -herstel te komen. Op het terrein zelf is dit echter vaak niet mogelijk en zijn maat-
regelen beperkt tot deze die zich afspelen op het niveau van percelen of een gebied.

V.4.2.1.1. DICHTEN VAN GREPPELS

In infiltratiegebieden (o.m. dekzandgebieden en heiden) zijn greppels (tot ± 25 cm diep) in het verleden vaak
aangelegd om stagnerend regenwater af te voeren. Bij het dichten van de greppels, ontstaan er na regen (natuur-
lijke) plassen, waarvan het water later alsnog kan infiltreren. Dergelijke plassen spelen een belangrijke rol bij het
vasthouden van water in een bepaald gebied. Het is enkel dit tijdelijk stagnerend regenwater dat voor een aan-
vulling van de grondwater tafel zorgt. Omdat greppels voornamelijk buiten het groeiseizoen water afvoeren, is het
effect in de winter en het voorjaar het grootst. In de loop van het groeiseizoen verdwijnt het effect grotendeels.
In kwelgebieden voeren greppels grondwater af. Voor het behoud van vegetaties, die zich optimaal ontwikkelen
onder invloed van dit kwelwater, is het behoud van ondiepe greppels vaak wenselijk omdat anders de kans
bestaat dat stagnerend regenwater de invloed van dit kwelwater kan onderdrukken. Functionerende greppels
voeren in dit geval ook voldoende regenwater af.

V.4.2.1.2. STUWEN, VERONDIEPEN OF DEMPEN VAN SLOTEN

In tegenstelling tot greppels, kunnen sloten ook grondwater afvoeren. Afvoer gebeurt dus ook als het grondwa-
ter een stuk beneden het maaiveld staat. Beperking van de afvoer gebeurt door de sloten te stuwen, kleiner te
dimensioneren of zelf geheel te dempen. Het effect van grondwaterpeilstijging kan ingeschat worden door gege-
vens van de oppervlakte van het gedraineerde terrein en de afvoer aan de stuw.
Net als bij greppels treedt het positieve effect vooral op in het voorjaar. Door de maatregel wordt dus vooral
de gemiddelde hoogste grondwaterstand van het terrein verhoogd.
In kwelgebieden kan het dempen of stuwen van sloten in de directe omgeving (sloten in perceelsranden, paral-
lelsloten in beekvalleien, leigrachten in komgronden) het effect van de bestaande kwelstromen opnieuw verster-
ken. Dergelijke sloten kunnen het voorkomen van kwelstromen maskeren omdat opkwellend water weggevan-
gen en afgevoerd wordt vóór het kan uittreden ter hoogte van het maaiveld (fig. 5.21).
In het ideale geval kunnen door de maatregel zowel de natuurlijke inundatieduur als de kwelinvloeden in bepaal-
de delen van het natuurgebied worden hersteld.Toch kan het noodzakelijk zijn om in kwelgebieden, waar halfna-
tuurlijke vegetaties tot de doeltypen behoren, een zekere mate van afvoer te behouden. In grote gebieden, waar
meer natuurlijke vegetaties en landschappen tot de doelen behoren kan gekozen worden voor het opheffen van
sloten en  begreppeling, waardoor b.v. moerassen en trilvenen kunnen ontstaan. Het vasthouden van regenwater
is vnl. effectief in natte heides en hoogvenen, die evenwel behoefte blijven hebben aan een goed uitgebalanceer-
de hydrologie (niet te nat, niet te droog, geen inundatie…).
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Figuur 5.21  Voorbeeld van een natuurgebied in een kwelgebied. A: met functionele sloten: ver-

laagd grondwaterpeil en afvoer kwelwater; B: met gedempte sloten: verhoogd grondwaterpeil en

kwelwater bereikt de wortelzone.

A

B

natuurgebied

infiltratiegebied kwelgebied
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verzadigde zone
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5.22 Natuurlijke verlanding van de kunstmatig gegraven

bovenloop van de Bornebeek in het provinciaal natuurdo-

mein “Bulskampveld”.  Hierdoor wordt de natuurlijke

hydrologie van het terrein hersteld.
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V.4.2.1.3. PEILVERHOGINGEN OP GEBIEDSNIVEAU

Het verhogen van waterpeilen op gebiedsniveau werkt door op verschillende niveaus.
In laaggelegen gebieden (riviervalleien met geregulariseerd peilbeheer, laagvenen, moerassen, polders) heeft het
optrekken van het peil vooral een directe invloed op de gemiddelde hoogste grondwaterstand. Het gemiddelde
laagste peil wordt vnl. door zomerse weersomstandigheden bepaald. Dergelijke gebieden worden vaak geken-
merkt door ondiepe (rond het maaiveld) grondwaterstanden in winter en voorjaar, waarbij plasvorming en
oppervlakkige afstroming optreden. De diepte van de overstroming wordt bepaald door de aanwezigheid van
greppels en de locale topografie (depressies). In de lente zakt het grondwater weer beneden het maaiveld. Van
dat ogenblik af worden de drainerende middelen in het gebied (sloten, stuwen, pompen…) bepalend voor het
gedrag van de grondwaterspiegel. Naarmate de grondwaterspiegel ’s zomers dieper wegzakt, duurt het in de win-
ter langer eer de grondwaterspiegel weer het maaiveld bereikt en wordt de duur van de inundatie verkort.
Peilverhogingen op gebiedsniveau hebben dus een onrechtstreeks effect op de snelheid van het bereiken van
hoge grondwaterstanden in het najaar en de duur van winterse inundaties.
In de Demerbroeken werd een peilverhoging op gebiedsniveau gerealiseerd door het verleggen en ondieper
maken van de monding van de belangrijkste leigracht (bijlage 8). Peilverhogingen die slechts een beperkte opper-
vlakte kunnen innemen binnen een groter systeem (zoals in Vlaanderen vaak het geval is door de aanwezigheid
van aanpalende landbouwpercelen) kunnen gerealiseerd worden door de aanleg van bufferzones met opgetrok-
ken grondwaterpeilen. Naarmate deze bufferstroken breder zijn, zijn ze effectiever.

V.4.2.1.4. OMVORMING VAN BOS

Een stijging van het grondwaterpeil kan verkregen worden door het omvormen of kappen van bos. Door deze
ingreep wordt de verdamping verminderd ten voordele van de aanvulling van de grondwater tafel. Bossen met
donker naaldhout van b.v. Fijnspar kunnen omgezet worden naar licht naaldhout (Grove den) of heide. Dit lever t
een toename van de grondwateraanvulling op van resp. 15% - 1/3 van de neerslaghoeveelheid (literatuurverwij-
zingen in Runhaar et al., 2000). Dergelijke aanvulling heeft vooral een effect op de gemiddelde laagste grondwa-
terstand in een terrein. Positie, topografie en de aanwezigheid van drainerende middelen kunnen dit resultaat
sterk beïnvloeden. In het kader van omvormingsbeheer van bos naar heide en het herstel van natte heide of ven-
vegetaties omgeven door naaldhout is dit echter een niet te verwaarlozen factor.

5.23 (a+b).  In vlakke terreinen heeft het afdammen van drainagesloten onmiddellijk effect op

gebiedsniveau.  In het natuurreservaat “Vallei van de Zwarte Beek” leverde dit fraaie resultaten

op met ondermeer verlandingsvegetaties met Slangenwortel en het spontaan afsterven van

kunstmatige populierenaanplanten.
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V.4.2.1.5. VERLAGEN VAN HET MAAIVELD

ZIE V.3.1.2.

V.4.2.2. HERSTEL VAN OVERSTROMINGEN

Deze maatregel wordt meestal toegepast om verdroging tegen te gaan, maar heeft in de meeste gevallen ook
een gunstig effect tegen verzuring van b.v. laagveenvegetaties en natte graslanden.
In het kader van integraal waterbeheer wordt stilaan gedacht aan een ander rivierbeheer, waarbij de waterber-
gende functie van de vallei wordt benut voor het tegengaan van overstromingen in urbaan gebied en herstel van
natuurlijke overstromingen in natuurgebied (b.v. pilootproject in de Doode Bemde ten zuiden van Leuven).
Het herstel van de overstromingen kan echter een bijkomend probleem opleveren, met name een sterke eutro-
fiëring van het systeem, hetgeen in Vlaanderen, gezien de slechte waterkwaliteit van de meeste rivieren wellicht
een ernstige hypotheek vormt. Deze eutrofiëring kan zowel rechtstreeks (via aanvoer van nutriënten uit de rivier)
als onrechtstreeks (via veranderingen in de fysisch-chemische processen in de bodem (interne eutrofiëring door
b.v. toename van mineralisatie bij hogere pH) optreden.
Ook de duur van de overstromingen is bepalend voor de vegetatieontwikkeling. Soortenrijke natte en vochtige
graslanden evolueren onder langdurige overstromingen naar grote zeggenvegetaties. Opnieuw geldt hier dat in
grote natuurontwikkelingsprojecten, waar meer natuurlijke processen terug op gang gebracht worden, gekozen
kan worden voor niet gestuurde overstromingen. In het geval van langdurige inundatie kunnen zich dan ook nieu-
we venen, moeras-, moerasbos- en grote zeggenvegetaties ontwikkelen.

VVVVVVVVVV.5 NATUURONTWIKKELING OP VOORMALIGE LANDBOUWGRONDEN ZONDER
NATUURTECHNISCHE MILIEUBOUW

De laatste 5 jaar komen bij uitbreidingen van natuurgebieden steeds meer intensief gebruikte landbouwgronden
in beheer. Het gaat hierbij vnl. om intensief gebruikte graslanden in valleigebieden en om akkers, die deel uitma-
ken van helling- of plateaugronden in de Leemstreek. Ook in de Kempen komen in de omgeving van bestaande
reservaten voormalige akkergronden vrij voor natuurbehoudsdoeleinden.
Bij de afbakening van natuurinrichtingsprojecten nemen dergelijke landbouwgronden een speciale plaats in. Ze
worden mee opgenomen omdat ze vaak in eenzelfde landschappelijke en logische (naar beheer) entiteit liggen
(b.v. in de Dijlevallei, Osbroek) en na grondruil kunnen worden verworven . Ook in diverse landinrichtingspro-
jecten (b.v. Leie en Schelde, Brabants plateau) wordt men geconfronteerd met omvorming van intensief gebruik-
te landbouwgrond naar halfnatuurlijke graslanden.

De uit te voeren maatregelen moeten ingrijpen op de verstoringen die plaatsvonden in de terreinen (fig. 5.24).
Atmosferische N-depositie speelt uiteraard een rol in meerdere systemen, maar is hier zeker van belang omdat
het in akkers vaak een belangrijke initiële N-bron vormt voor de zich ontwikkelende pioniersvegetatie.
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Figuur 5.24  Een overzicht van belangrijke verstoringsprocessen die een rol spelen bij natuuron-

wikkkeling op voormalig intensief gebruikte gronden.

In de praktijk kunnen bij natuurontwikkeling echter slechts op geringe oppervlakten dure ingrepen, zoals graaf-
werken, gebeuren. Daarom zal op voormalige landbouwgronden vaak gekozen worden voor minder intensieve
maatregelen. In de regel wordt er bij akkers gekozen voor een eenmalige omvorming naar een ander ecotoop-
type (bos, grasland, heide…), waar ook een volledig andere gebruiks- of beheersvorm voor vereist is. In een
beperkt aantal gevallen wordt gekozen voor akkerbeheer in functie van akkeronkruiden of akkervogels. Deze laat-
ste levensgemeenschappen worden gekenmerkt door relatief veel zeldzame en bedreigde soorten, maar worden
hier verder niet behandeld. Voor een overzicht i.v.m. akkervogels, zie o.m. Dochy (2003); voor  akkeronkruiden,
zie o.m. Schaminée et al. (1998).Voor intensief gebruikte graslanden liggen de zaken enigszins anders omdat hier
zonder drastisch ingrijpen vaak weinig mogelijkheden zijn voor omvorming naar een ander ecotooptype.

Het belangrijkste milieuprobleem bij het herstel van waardevolle natuur in voormalige landbouwgronden situeer t
zich op het vlak van de nutriëntenvoorziening, met name de beschikbaarheid van de belangrijkste macronutriën-
ten (stikstof, fosfor, kalium). Voor de ontwikkeling van mogelijke doeltypes is het van belang om eenzelfde vorm
en mate van nutriëntenlimitatie te herstellen als die waarbij deze vegetatietypes zich in het verleden handhaaf-
den of ontwikkelden (Verhagen & Van Diggelen, 2001). In Vlaanderen zijn nauwelijks gebieden bekend waar door
een éénmalige ingreep de abiotiek van voormalige akkers op (zand)leem wordt gewijzigd. Vrijwel steeds wordt
door ontwikkelings- of herstelbeheer getracht het nutriëntenaanbod te wijzigen. In een aantal gebieden wordt
hier evenwel onvoldoende aandacht aan geschonken.

Op voormalige landbouwgronden worden mineralisatiesnelheden van 2-6 % waargenomen (Marrs et al., 1983).
De mineralisatiesnelheid kan gebruikt worden als maat voor de beschikbaarheid van N (= het percentage van de

ingreep/verstoring fysico-chemische processen standplaatsfactoren

bemesting aanvoer N, P, K en sporeëlementen verhoging van nutriënten- 

beschikbaarheid (ev. vermesting met N 

of P), verhoogde pH

atmosferische depositie aanvoer N verhoging van nutriënten- beschik-

baarheid, vermesting

aanvoer NO2, SO2, NH3 verzuring, verhoging ammonium en 

aluminium concentraties

Omploegen Omploegen verandering voedselrijkdom

(akkers)

toename uitloging daling N-gehalte

verstoring toename dynamiek

bodemprocessen uitputting zaadvoorraad

verhoging kiemkansen  
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totale voorraad organisch gebonden N in de bodem dat wordt omgezet in ammonium (Ntot NH4)). De
mineralisatiesnelheid is afhankelijk van het vochtgehalte in de bodem, de bodemstructuur, de zuur tegraad en de
verhouding C/N (koolstof-stikstofverhouding). In gebieden met een permanent hoge grondwaterstand of in sterk
uitdrogende terreinen met zware bodems is de mineralisatiesnelheid kleiner dan in vochtige tot droge terreinen.
Ook een hoge pH kan de beschikbaarheid van N verhogen.
Op basis van de C/N-verhouding en de C/P-verhouding kan de trofietoestand van een terrein ingeschat worden
(Succow, 1998). In tabel 5.2 worden de grenzen voor N- en P-eutrofe, -mesotrofe en -oligotrofe standplaatsen
weergeven.

Tabel 5.2  C/N- en C/P-ratio’s: grenzen voor N-eutrofe standplaatsen (Succow, 1988) en grenzen

voor P-eutrofe standplaatsen (Kemmers, 1990); met C = totaal koolstofgehalte, N = totaal N-

gehalte

C/N C/P

Eutrofe standplaats < 21 < 1700

Mesotrofe standplaats >21 en <33 > 1700

Oligotrofe standplaats > 33 ?

Nutriëntenonderzoek kan vaak sneller en goedkoper gebeuren via gewasanalyses. Verhoudingen van nutriënten
worden hier gebruikt als maat voor de beschikbaarheid. In tabel 5.3 worden kritische grenzen voor nutriënten-
verhoudingen in bovengrondse plantendelen weergegeven

Tabel 5.3  Kritische grenzen voor nutriëntenverhoudingen in bovengrondse plantendelen: N/P

(Koerselman, 1996); N/K en P/K (Pegtel et al., 1996). Lagere waarden dan deze kritische waarden

duiden op deficiëntie voor het nutriënt in de noemer van de verhouding.

N/P N/K P/K

Kritische grenzen 14 1,2    0,11

In combinatie met gegevens over de productie van een terrein kan een globale beoordeling plaatsvinden van de
P- en N-beschikbaarheid van een terrein. In natuur terreinen worden in hoofdzaak lage tot matige productieni-
veaus gevonden (jaarlijkst productie tussen 4 en 6 ton/ha). Verschuivingen in N- of P-limitatie door b.v. maaien
zijn van belang bij natuurontwikkeling en –herstel, waar soortenrijke vegetaties worden nagestreefd in voedselar-
me omstandigheden.

V.5.1. AKKERS

Omzetting naar grasland is een vaak gekozen maatregel. Dit kan spontaan verlopen, onder begeleidend graasbe-
heer of door eenmalig inzaaien. Deze laatste maatregel wordt omwille van goed nabuurschap met aanpalende
landgebruikers het vaakst toegepast.
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V.5.1.1. VERSCHRALEND HOOIBEHEER

In het kader van natuurontwikkeling is de vroege successiefase op verlaten akkers van groot belang. In eerste
instantie is in de bodem van dergelijke terreinen relatief weinig N aanwezig (o.m. door oogsten, versnelde uit-
spoeling onder onbegroeide bodem). Een dergelijke uitgangssituatie is vrij gunstig voor de ontwikkeling van doel-
types van matig voedselrijke tot voedselarme bodems. Snow et al. (1997) vinden ook een sterke daling van
beschikbaar P na de omzetting van akkers naar grasland onder hooilandbeheer. Op 9 jaar tijd worden op kalkrij-
ke klei/leem- bodems concentraties gevonden die te vergelijken zijn met gestabiliseerde, soortenrijke halfnatuur-
lijke graslanden. Ook de soortenrijkdom neemt gedurende die periode sterk toe. Deze bevindingen worden
bevestigd door de resultaten van de analyses op droge tot vochtige leemgronden in o.m. omgezette akkerlanden
in de Vlaamse leemstreek (Moenebroek, eigen gegevens). Het belang van de ontwikkelingstijd (met verschralend
hooilandbeheer) wordt eveneens bevestigd. Uitloging van P is bij de ontwikkeling vanuit akkers niet te verwach-
ten. Marrs et al. (1991) vonden wel een kleine P-reductie na 11 jaar, maar de oorzaak (misschien ook door opna-
me in organisch materiaal) was niet duidelijk.
Beschikbaar P hoeft echter niet steeds problematisch te zijn. In een zeer soortenrijk kalkrijk marjoleingrasland
(Rosdel Hoegaarden) werden hoge gehaltes extraheerbaar P (3,5 mg/100 g) gevonden. Ook Gough & Marrs
(1990a) vermelden de ontwikkeling van floristisch rijke graslanden op kalkgronden met hoge waarden voor
extraheerbaar P (tussen 1 en 2 mg/100g), hoewel enige voorzichtigheid geboden is door de verschillen in
gebruikte extractiemethode. Opmerkelijk is wel dat deze waarden door zowel ons als door Gough & Marrs als
hoog worden bestempeld, terwijl ze wel onder de 5 mg/100g –limiet van Janssens et al. (1998) zitten (zie hoger).

V.5.1.2. INZAAI MET GRASSEN + HOOIBEHEER

Inzaai met een cultuurmengsel van grassen heeft vnl. praktische gevolgen, die ook een gunstig effect op het abi-
otisch milieu kunnen hebben. Het terrein blijft in de cruciale fase van het beperken van nutriënten interessant
voor andere grondgebruikers, die het terrein kunnen maaien. Vaak zijn die andere grondgebruikers ook geïnte-
resseerd in maaien met nabegrazing (De Becker, 1999). Inzaai met hoogproductieve mengsels met cultivars van
Italiaans raaigras,Timoteegras en Ruw beemdgras lever t snel een gesloten graszode op met vrij hoge productie-
niveau’s, waardoor bij maaien dus ook relatief veel nutriënten worden afgevoerd. Zowel op zand-, leem- als klei-
bodems wordt door maaibeheer echter vrij snel (5-10 jaar) een laagproductieve vegetatie bereikt, vooral bij 2
maaibeurten per jaar.
In Hoegaarden (zie bijlage 1) is de productie op voormalige graanakkers op leemgronden reeds na 3 jaar zeer
sterk gedaald. De hoog productieve cultivars (eenjarig Italiaans raaigras) verdwijnen geleidelijk ten voordele van
spontaan koloniserende autochtone soorten. Wanneer bewust voor hoogproductieve cultivars gekozen wordt in
plaats van kruidenmengsels (vaak met een ongekende herkomst of soortensamenstelling) verkleint ook het risi-
co dat vreemde soorten in het gebied worden ingebracht (floravervalsing) (zie V.7).

V.5.1.3. SPONTANE ONTWIKKELING

Wanneer er niet ingezaaid wordt met een mengsel van cultuurgrassen verloopt kolonisatie door doelsoorten in
principe sneller, maar treden er praktische bezwaren op (gebrek aan kandidaat-maaiers), waardoor voedselrijke
ruigtes ontstaan. In Hoegaarden werden niet ingezaaide stroken mee gemaaid met ingezaaide akkers. Aanvankelijk
konden in de niet ingezaaide stroken meer eenjarige onkruiden worden vastgesteld, waaronder enkele waarde-
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volle akkeronkruiden. Na drie jaar is er evenwel nauwelijks onderscheid te maken in de soortensamenstelling tus-
sen ingezaaide en niet ingezaaide terreindelen (eigen gegevens, niet gepublic.).
Ook bij spontane ontwikkeling treden geleidelijk wijzigingen op in de nutriëntenhuishouding, waarbij op zandige
bodems vooral N na verloop van tijd spontaan afneemt. Marrs et al. (1998) onderzochten de ontwikkeling van
akkers naar droge heide en droge zure schraallanden. In vergelijking met gestabiliseerde heidevegetaties werden
vergelijkbare bodemeigenschappen voor N gevonden in resp. 30 en 15 jaar verlaten akkers op gelijkaardige
bodem, waarbij zich in het eerste geval een droge heide had ontwikkeld met veel opslag van Betula sp. en waar-
bij in het tweede geval een nog vrij ruderale vegetatie met vele kale plekken ontwikkeld was. Bodem-pH, extra-
heerbaar P en Ca van het 15 jaar oude project zijn vergelijkbaar met waarden in intensief gebruikte akkers. In
het 30 jaar verlaten terrein worden waarden gevonden die vergelijkbaar zijn met droge heides. Dit stemt gedeel-
telijk overeen met gegevens uit het Hageven (Van Uytvanck et al., ingediend), waarbij in ± 20 jaar verlaten akkers
in een heidelandschap, schrale zure graslanden ontwikkelden met intermediaire N-waarden.

V.5.1.4. TIJDELIJKE AKKERBOUW

Het verschralen van zandige leembodems via oogsten van graangewassen of lijnzaad werd  in een zeven jaar
durend experiment uitgetest in Minsmere (Marrs et al.,1998). Hoewel aanzienlijke nutriëntenconcentraties wer-
den afgevoerd via de geoogste gewassen, kon geen beduidende afname van beschikbare nutriënten in de bodem
worden vastgesteld. De residuele P-pool en de te hoge pH (> 6) lijken hier bovendien vrij lang de gewenste evo-
luties te kunnen hypothekeren (zie ook bij afgraven). In zandige terreinen kon door oogsten van graangewassen
en lichte N-bemesting ook de P-pool verminderd worden (Marrs, 1985). Er is echter jarenlange opvolging nodig
om op deze wijze te kunnen inschatten wanneer een terrein geschikt wordt voor de ontwikkeling van de gewens-
te doelvegetaties.
Oogsten van akkergewassen zonder bemesting kan de globale voedselrijkdom in de bodem sterk beïnvloeden,
maar biedt over het algemeen onvoldoende zekerheid over de reductie van de  beschikbaarheid van de nutriën-
ten voor planten (door toenemende mineralisatie bij terugkerende grondbewerking (N) en door moeilijk te
interpreteren gegevens voor P), tenzij dit langdurig gebeurt. Dit laatste is meestal niet wenselijk of haalbaar in
natuur terrreinen.

V.5.1.5. BEGRAZING

ZIE V.5.3

V.5.2. LANDBOUWGRASLANDEN

In de meeste intensief gebruikte graslanden wordt geprobeerd om via stopzetting van bemesting en een volge-
houden maaibeheer graslanden te herstellen (herstelbeheer). Dit lijkt in vele gevallen ook een goede methode
te zijn om tot N-limitatie en lage productie te komen, zij het dat de inspanning moet volgehouden worden en
dat voor herstel van zwaar bemeste graslanden goede resultaten vrij lang uitblijven. Stoppen met bemesten en
de overschakeling van landbouwkundig naar natuurbeheer veroorzaakt wel een plotse verandering in de vegeta-
tie, maar bepaalt niet echt de richting, waarin deze verandering loopt (Olff & Bakker, 1991). Die hangt in grote
mate af van andere factoren (kolonisatiemogelijkheden, bodemeigenschappen…). Pegtel et al. (1996) toonden
aan dat na stopzetting van bemesting en langdurig (25 j.) maaien van  graslanden op vochtige podzolbodems co-
deficiëntie optreedt van op zijn minst de macro-nutriënten N, P en K. Dit was echter geenszins voldoende voor
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een geslaagd herstel. Zaaddispersie van buiten het gebied lijkt in dit geval de belangrijkste beperking. Olff & Pegtel
(1994) toonden aan dat bij een volgehouden maaibeheer op bemeste graslanden P-limitatie na verloop van tijd
in belang stijgt t.o.v. de initiële N- en/of  K-limitiatie. In zeer lang gemaaide graslanden (45 j.) zijn de drie macro-
nutriënten co-limiterend. Het ontstaan van soortenrijke graslanden is in deze context deels te verklaren door het
samen voorkomen van soorten die op een verschillende wijze voor een bepaalde voedingsstof gelimiteerd zijn.
Mountford et al. (1996)  toonden aan dat voor het herstel van soortenrijke natte graslanden die gedurende drie
jaar met 200 kg N/ha/j waren bemest een periode van 9 jaar (maaien + nabegrazing) nodig was. In het huidige
landbouwbedrijf zijn echter stikstofgiften van meer dan 400 kg/ha/j  normaal. Oomes (1990) vond op vergelijk-
bare bodems (natte klei) reeds een sterke terugval van de productie na 5 jaar, terwijl de soortensamenstelling
weinig of niet veranderde. Een productieniveau van 6 ton/ha/j. of lager is een noodzakelijke, maar niet altijd vol-
doende voorwaarde voor  het ontwikkelen van gewenste vegetaties (Altena & Oomes, 1991).
Hooilandbeheer op voormalig intensief gebruikte graslanden is hoe dan ook bijna steeds een zinvolle maatregel,
die andere mogelijkheden in een latere fase niet uitsluit.

V.5.3. EXTENSIEVE BEGRAZING OP VOORMALIGE AKKERS OF INTENSIEF GEBRUIKTE GRASLANDEN

Gough en Marrs (1990a) vermelden dat het bijstellen van de doelen vaak noodzakelijk is als beschikbaar P of
andere nutriënten in late successiegemeenschappen niet voldoende verlaagd zijn: b.v. i.p.v. “soortenrijke matig
voedselrijke tot voedselarme graslanden” kan de doelstelling bijgesteld worden tot “een mozaïek van struweel-
rijk grasland en/of bos”.Voor deze optie kan trouwens ook bewust gekozen worden als alternatief voor een soor-
tenrijk cultuurlandschap met door de mens aangebrachte en onderhouden puntvormige of lineaire landschaps-
elementen.
In dit opzicht zijn extensieve omvormingsmaatregelen (i.t.t. de intensieve maatregelen maaien en/of afgraven)
gewenst. Extensief graasbeheer op voormalige akkers heeft weinig directe effecten op het abiotisch milieu (zeker
wat nutriënten betreft), waardoor het in verstoorde milieus niet echt geschikt is voor drastisch herstel. Extensieve
begrazing zorgt naast een versnelde mineralencyclus eerder voor een stabilisering van de totale voedselrijkdom
in een bepaald terrein, maar brengt variatie aan in de verdeling van die nutriënten over het terrein, waardoor
gradiënten en mozaïeken in de vegetatie ontstaan. Een uitgangssituatie als akker heeft hierbij het bijkomende

5.25 ontwikkeling van voedselrijke ruigte op verlaten natte (licht bemeste) hooilanden, zoals hier

in de Doode Bemde (Dijlevallei), heeft vooral positief effect op faunistische natuurwaarden.
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voordeel dat houtige soorten zich hierin beter kunnen vestigen dan in graslanden. In Vlaanderen heeft dit in enke-
le omvormingsprojecten op voormalige akkers (en graslanden) geleid tot zeer structuurrijke vegetaties (struweel-
rijk grasland met beginnende bosvorming), die in enkele gevallen ook vrij soortenrijk kunnen zijn (b.v. Hazenberg
(bijlage 9), Moenebroek (bijlage 10)).

Het instellen van een voldoende lage graasdruk, waardoor overleving van zaailingen van struiken en bomen en
het ontstaan van ruigtes mogelijk wordt, is een belangrijke factor.Voor de ontwikkeling van grotendeels zelfregu-
lerende reservaten, waarin (dynamische) mozaïekvegetaties kunnen ontstaan, worden in de literatuur eerder vage
en weinig gedocumenteerde richtlijnen geformuleerd inzake graasdruk en oppervlakte. De graasdruk varieer t
hierbij van 1 grootvee-eenheid (GVE)/3 ha/jaar (op rijke bodems) tot 1 GVE/10 ha/jaar voor droge zandgron-
den. Reservaten moeten ook voldoende groot zijn: 50-500 ha (Cosyns & Hoffmann, 2004). Meer onderzoek is
evenwel nodig om processen van struweel- of bosontwikkeling of het ontstaan van mozaïekvegetaties in begraas-
de ecosystemen te begrijpen. Wat de oppervlakte betreft, tonen diverse extensief begraasde reservaten in
Vlaanderen aan dat het niet nodig is om zeer grote reservaten te hebben om zeer structuurrijke vegetaties met
bosvorming te laten ontwikkelen (eigen gegevens). In de meeste gevallen wordt hiervoor extensieve seizoensbe-
grazing gebruikt. Bij dichtheden lager dan 1 GVE/ha/seizoen kan reeds struweelvorming optreden.

5.26 Extensieve begrazing op natte, niet te voedselrijke weilanden leidt vaak tot vegetaties met

dominantie met Pitrus (foto: Mechels Broek).
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V.6.  ACTIEF BIOLOGISCH BEHEER EN REDUCTIE VAN NUTRIËNTENGEHALTES IN
STILSTAANDE WATEREN

Het intensief gebruik van meststoffen in de landbouw en de lozing van huishoudelijk afvalwater heeft de laatste
decennia tot een sterk verhoogde toename van nutriënten in de Vlaamse oppervlaktewateren geleid. Deze toe-
name aan nutriënten heeft tot een afname van de stabiliteit van de heldere toestand in ondiepe vijvers, plassen
en meren geleid. In de meeste gevallen ging deze nutriëntenverhoging gepaard met een omslag naar een stabiele
troebele toestand, met de verdwijning van ondergedoken en/of drijvende waterplantenvegetaties tot gevolg. De
verdwijning van waterplanten heeft op zijn beurt geleid tot een drastische afname van de soortdiversiteit in ver-
schillende groepen van aquatische organismen.
Vermoedelijk is meer dan de helft van de vennen in Vlaanderen het afgelopen decennium verdwenen of zwaar
gedegradeerd. Ook andere vegetatierijke waters zijn zeer tot uiterst zeldzame biotopen (Van Landuyt et al., 1999).

De problematiek van het massaal verdwijnen van vegetatierijke plassen is zeer complex. De oorzaken zijn zeker
niet eenduidig en eenvoudig op te lossen.Vnl. eutrofiëring en verzuring veroorzaken drastisch verlies van natuur-
waarden.
In de meeste gevallen is de doelstelling het herstellen van helder water met als gevolg hiervan de ontwikkeling
van een rijke of typische waterplantenvegetatie en onderwaterfauna. De twee voornaamste technieken die hier-
voor worden aangewend zijn manipulatie van de nutriëntenhuishouding, vaak in combinatie met biomanipulatie
(actief biologisch beheer = ABB). In een aantal gevallen werd gekozen voor het creëren van totaal nieuwe plas-
sen. Deze systemen kampen op langere termijn echter vaak met gelijkaardige problemen als oudere  plassen.

Fundamenteel bij natuurontwikkeling en herstelbeheer in plassen is het verschil tussen heldere, door waterplan-
ten gedomineerde ondiepe wateren en troebele, vegetatieloze systemen. Hierbij wordt een kort overzicht gege-
ven van de voornaamste factoren en processen die bepalend zijn voor de structuur en dynamiek van deze zoet-
watergemeenschappen en de maatregelen die deze processen kunnen beïnvloeden.

V.6.1. ALTERNATIEVE EVENWICHTEN (NAAR DECLERCK ET AL., 2000)

De theorie van de twee alternatieve evenwichten (Scheffer et al., 1993) is essentieel voor een goed begrip van
de voedselwebstructuur en -dynamiek van ondiepe meren. Deze theorie stelt dat ondiepe meren of vijvers zich
in twee alternatieve toestanden kunnen bevinden. Bij een gegeven gehalte aan nutriënten (voornamelijk nitraten
en fosfaten) kan het water troebel zijn of helder. Heldere vijvers worden gekenmerkt door een goed ontwikkel-
de onderwatervegetatie, een lage fytoplanktonbiomassa, groot zoöplankton, kleine aantallen zoöplanktivore (=
zoöplankton etende) en benthivore (= bodemorganismen en detritus etende) vis en hoge aantallen piscivore
(=vis etende) vis (zie tabel 5.4).
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Tabel 5.4  Voornaamste piscivore, planktivore en benthische vissen.

piscivore vis planktivore vis benthivore vis

Snoek jonge Rietvoorn Karper

volwassen Baars jonge Blankvoorn volwassen Brassem

Snoekbaars jonge Baars Zeelt

Paling (type met brede snuit) jonge Brasem Pos

Giebel

Paling (type met smalle snuit) 

volwassen Riet- en Blankvoorns 

eten vnl. water- en oppervlakte-

waterinsecten en waterplanten

De alternatieve troebele toestand wordt gekenmerkt door een hoge fytoplanktonbiomassa en hoge gehaltes aan
gesuspendeerd materiaal in de waterkolom. In troebele vijvers is de ondergedoken vegetatie schaars of afwezig,
wordt de zoöplanktongemeenschap gedomineerd door kleine soorten en zijn de abundanties van zowel plankti-
vore als benthivore vissen hoog, terwijl piscivore vissen schaars zijn. Zowel de heldere als troebele toestand wor-
den gekenmerkt door een zekere graad van stabiliteit. Deze stabiliteit is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid
aan nutriënten (fig. 5.27). Bij intermediaire gehaltes aan nutriënten zal een verhoging van het nutriëntenaanbod
leiden tot een verhoogde stabiliteit van het troebel evenwicht en een verminderde stabiliteit van het heldere
evenwicht. In het geval van zeer lage nutriëntengehaltes (oligotrofe systemen) zal de heldere toestand zeer sta-
biel zijn, terwijl een troebele toestand zo goed als onmogelijk is. Een voorbeeld van dergelijke wateren zijn zwak
gebufferde tot zeer zwak gebufferde vennen, die worden gekenmerkt door helder water en een vegetatie die is
aangepast aan een extreme limitatie van nutriënten als nitraten en fosfaten, maar ook koolstof (Brouwer et al.,
1996). Bij zeer hoge nutriëntengehaltes (hypertrofe systemen) zal de troebele toestand zeer stabiel zijn, terwijl
het heldere evenwicht niet te handhaven is.

Figuur 5.27  De stabiliteit van de heldere en troebele toestand in functie van het nutriëntenaan-

bod. De minima stellen de stabiele evenwichten voor, de toppen de onstabiele buigpunten (naar

Scheffer et al., 1993).
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De stabiliteit van de alternatieve evenwichten is het resultaat van tal van complexe terugkoppelingsmechanismen
tussen de verschillende componenten van het voedselweb (fig. 5.28).

Figuur 5.28  Terugkoppelingsmechanismen die verantwoordelijk zijn voor het bestaan van alter-

natieve evenwichten in ondiepe vijvers. Het kwalitatieve effect van elke route in het diagram

bekomt men door de tekens langs de weg te vermenigvuldigen. Hierdoor kan men inzien dat

zowel de troebele als de door vegetatie gedomineerde heldere toestand zichzelf versterken (naar

Scheffer et al., 1993).

De relatie tussen de troebelheid van het water en de ondergedoken vegetatie speelt hierbij een sleutelrol.
Doorgaans wordt een positief verband gevonden tussen het gehalte aan nutriënten en de troebelheid, maar deze
relatie kan sterk beïnvloed worden door het al of niet aanwezig zijn van ondergedoken vegetatie. Bij een gege-
ven nutriëntenniveau zal de troebelheid doorgaans beduidend lager zijn in de aanwezigheid van waterplanten dan
wanneer waterplanten ontbreken. Anderzijds heeft troebelheid een grote impact op de groei van de onderge-
doken watervegetatie. De groei van waterplanten is sterk afhankelijk van licht en neemt af beneden een kritische
lichtintensiteit. De troebelheid en de diepte van het meer bepalen of de hoeveelheid licht die de bodem kan
bereiken voldoende is om vegetatiegroei toe te laten. Bij een verhoging van de nutriëntenconcentraties zal de
aanwezigheid van waterplanten de heldere toestand stabiliseren. Het bereiken van een kritische troebelheid, als
gevolg van een sterke toename in nutriënten of als gevolg van een verstoring van het systeem, kan in het ver-
dwijnen van de ondergedoken vegetatie resulteren. In een dergelijke situatie zal de troebelheid sterk toenemen,
wat een herstel van de vegetatie zal bemoeilijken en uiteindelijk zal leiden tot een stabilisatie van de troebele
toestand.

De vermindering van de respons van ver troebeling op het verhogen van nutriëntenconcentraties door water-
planten werkt via verschillende mechanismen, waaronder (1) rechtstreekse competitie met algen om nutriënten,
(2) het afscheiden van allelopathische stoffen (chemische stoffen die de algengroei verhinderen), (3) het fysisch
bedekken van de bodem en (4) het verminderen van golfslag, waardoor sedimenten minder snel vermengd wor-
den in de waterkolom.
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Een andere belangrijke manier waardoor waterplanten de heldere toestand stabiliseren is (5) door een schuil-
plaats te bieden aan zoöplankton. Zoöplankivore vissen, waaronder visjuvenielen, jagen visueel en eten daarom
vooral groot zoöplankton. Groot zoöplankton (zoals Daphnia) is veel efficiënter in het onderdrukken van algen-
groei dan klein zoöplankton (kleine cladoceren, copepoden) (Declerck et al., 1997), maar is ook veel kwetsbaar-
der voor predatie door planktivore vis. De predatie-efficiëntie van planktivore vis op zoöplankton neemt even-
wel sterk af tussen waterplanten. In aanwezigheid van vegetatie, kan groot zoöplankton overdag tussen de water-
planten schuilen. ’s Nachts, wanneer planktivore vissen bij gebrek aan licht niet efficiënt kunnen jagen, kan het
groot zoöplankton de algen in het open water afgrazen. (6) Macrofytenvegetaties zijn ook essentieel voor een
succesvolle recrutering van piscivoren zoals Snoek. Wanneer snoekjuvenielen abundant aanwezig zijn, kunnen ze
de populatiedichtheid van juvenielen van andere vissoorten sterk reduceren, waardoor de predatiedruk op groot
zoöplankton vermindert.

Lichtlimitatie reduceert de groei van waterplanten en is een sleutelmechanisme dat het troebel evenwicht in
ondiepe vijvers stabiliseer t.Verschillende algensoorten worden minder in hun groei beperkt door turbiditeit dan
macrofyten omdat ze in de hogere, meer lichtrijke delen van de waterkolom kunnen groeien. Naast lichtlimitatie
zijn er verschillende bijkomende terugkoppelingsmechanismen die bijdragen tot de stabilisatie van het troebele
evenwicht bij afwezigheid van vegetatie, zoals (1) de aanwezigheid van een zuurstofloze, vloeibare laag van detri-
tus, gevormd door afgestorven fytoplankton, die kieming op de bodem verhindert, (2) lage zuurstofconcentra-
ties, waardoor chemische fixatie van fosfaat in het sediment wordt verhinderd en de flux van deze nutriënten
naar de waterkolom wordt bevorderd, waardoor opnieuw algengroei wordt gestimuleerd, (3) het verhinderen
van de top-down controle van zoöplankton door zoöplanktivore vis.
Dit laatste gebeurt omdat enerzijds omdat er dan onvoldoende schuilplaatsen zijn voor het zoöplankton en
anderzijds wegens een verminderde predatie van de piscivore vispopulatie op de planktivore populatie (fig. 5.29).
Een lage graasdruk door zoöplankton in combinatie met hoge nutriëntengehaltes leidt meestal tot een hoge
fytoplanktonbiomassa en predominantie van kleine algensoorten.

Piscivoren

Planktivore vis Planktivore 
invertebraten

Klein zoöplanktonGrote herbivoren

Klein fytoplanktonGroot fytoplankton

Nutriënten

Figuur 5.29  Vereenvoudigd schema van een typisch

pelagiaal voedselweb. De nutriënten zijn afkomstig

van influenten, precipitaties en recyclage door dieren.

De naar onder gerichte pijlen geven de top-down con-

trole weer (naar Carpenter & Kitchell, 1993).
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V.6.2. ACTIEF BIOLOGISCH BEHEER EN HERSTEL VAN MESOTROFE/EUTROFE PLASSEN

Doordat de soortenrijkdom van een zoetwatersysteem doorgaans sterk geassocieerd is met de aanwezigheid van onderge-

doken waterplanten, dient bij het beheer van een vijver of meer dat gericht is op het herstel van oorspronkelijke natuurwaar-

den, de heldere evenwichtstoestand te worden nagestreefd. Om een overgang van de troebele naar de heldere toestand te

bewerkstelligen, kunnen verschillende maatregelen worden genomen.

Een reductie van de nutriëntengehaltes is hierbij een zeer voor de hand liggende maatregel. Deze reductie (oligotrofiëring)

kan via verschillende ingrepen worden nagestreefd, zoals een doorgedreven (chemische) waterzuivering, hydrologische isola-

tie ten opzichte van vervuilde oppervlaktewateren en de verwijdering van het nutriëntenrijk en koolstofrijk bodemslib.

Dergelijke maatregelen hebben onder meer in Nederland tot de succesvolle restauratie van zwak tot zeer zwak gebufferde

vennen geleid, met het herstel van zeldzaam geworden venvegetaties behorend tot de Dwergbiezen- en Oeverkruidklasse

(Oeverkruid, Waterlobelia,...) en geassocieerde macrofauna tot gevolg (Brouwer et al., 1996). Als gevolg van de fundamente-

le wijziging in voedselwebstructuur die door eutrofiëring wordt veroorzaakt blijft het succes van oligotrofiëring in de praktijk

evenwel beperkt en handhaaft de troebele toestand zich zelfs wanneer nutriëntengehaltes worden gereduceerd tot een

niveau dat lager is dan dat vóór de eutrofiëring. Een bijkomende ingreep in het voedselweb is daarom veelal noodzakelijk.

Actief Biologisch Beheer (ABB) of biomanipulatie is een techniek die wordt toegepast om de omslag van troebel naar helder

water in geëutrofieerde vijvers te verkrijgen, en kan als een toepassing van de theorie van de alternatieve evenwichten wor-

den beschouwd. Als gevolg van het belang van het visbestand als structurerende factor in ondiepe zoetwatersystemen houdt

biomanipulatie in de praktijk doorgaans een drastische manipulatie van het visbestand in, waarbij planktivore en benthivore

vissen worden verwijderd, terwijl het bestand aan piscivore vissen, in het bijzonder snoek, wordt begunstigd (eventueel uit-

zetten van 5-weeks oud Snoekbroed à rato van ca. 1 ex./m oever). Een afname van de abundantie van planktivore vissen resul-

teer t immers in een verminderde grootte-selectieve predatiedruk op zoöplankton, waardoor zich dichte populaties van groot,

efficiënt op algen grazend zoöplankton (Daphnia) kunnen ontwikkelen, met een verheldering van het water als gevolg.Verder

resulteer t de verwijdering van benthivore vissen in een verminderde omwoeling van bodemslib en een verminderde herbi-

vorie.Van essentieel belang voor het succes van biomanipulatie is dat zich, kor t na de ingreep, vanuit de zaadbank een onder-

watervegetatie ontwikkelt als gevolg van een tijdelijke verheldering van het water. Deze vegetatie kan dan via verscheidene

terugkoppelingsmechanismen (zie hoger) de heldere toestand stabiliseren.

5.30 Baggerboot in de Blankaartvijver te Woumen
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V.6.3. HERSTEL VAN VENNEN

Ervaring met het herstel van vennen moet vnl. in Nederland worden gezocht (Brouwer et al., 2000; Arts & van
Duinhoven, 1999). Hier wordt in het kor t ingegaan op de voornaamste problemen en resultaten bij het herstel
van vennen.
De belangrijkste oorzaken van degradatie van vennen zijn verzuring, eutrofiëring, een combinatie van verzuring
en vermesting (door N-depositie) en verdroging.
Afhankelijk van de aard van het ven kunnen verschillende maatregelen worden getroffen. Vooraf is echter infor-
matie nodig over de huidige situatie en deze in het verleden voor wat betreft de voorkomende soorten, bodem-
opbouw, hydrologie (invloed van grondwater, contact met oppervlaktewater, isolatie), de waterkwaliteit (zuur te-
graad, buffercapaciteit) en de oorzaken van de degradatie. Bijkomende gegevens i.v.m. de aanwezigheid van een
levensvatbare zaadbank, oorzaken van de aanwezige buffering en potenties voor buffering (via grondwater, voor-
gezuiverd oppervlaktewater, herstel van kwel) zijn eveneens vaak noodzakelijk. Daarnaast moeten ook de prak-
tische mogelijkheden voor baggeren en droogpompen ten aanzien van de omgeving worden ingeschat.
Voor het herstel van de verschillende ventypes wordt verwezen naar Arts & van Duinhoven (1999).

V.6.3.1. MAATREGELEN TEGEN VERZURING

De meest toegepaste maatregel is het gedoseerd inlaten van kalkrijk, voedselarm water in de winter tot een
niveau wat karakteristiek is voor zachte wateren (pH = 5; herstel koolstoflimitatie) (Buskens, 1989). Deze ingreep
moet herhaald worden. Relatief nieuw is het bekalken van het inzijggebied van geïsoleerde en verzuringsgevoeli-
ge vennen. Bekalking met 2-5 ton/ha lever t, vnl. op bodems met een ondoorlaatbare laag waardoor horizontaal
transport in de richting van het ven optreedt, binnen het jaar een voldoende buffering van het ven op (pH rond
de 5). Rechtstreekse bekalking van de waterlaag veroorzaakt eutrofiëring, gevolgd door snelle herverzuring.
Bovendien kunnen humuszuren vrijkomen die de waterlaag kleuren en plantengroei remmen (Bellemakers et al.,
1993). Baggeren tegen verzuring heeft enkel zin voor het herstel van zwak gebufferde vennen, waarbij de moge-
lijkheden voor buffering kunnen hersteld worden.

V.6.3.2. MAATREGELEN TEGEN EUTROFIËRING

Het baggeren van de sliblaag tot op de minerale bodem als maatregel tegen eutrofiëring moet in verzuringsge-
voelige vennen gecombineerd worden met het herstel van buffering (gedoseerde inlaat kalkrijk water, bekalking
inzijggebied). Na de ingreep moet de eutrofiëringsbron opgeheven worden. Indien dit niet mogelijk is (b.v. door
aanwezigheid van geëutrofieerd grondwater of instroom van landbouwwater via aanpalende percelen, zijn de
kansen voor herstel zeer gering. In vennen waar hoogveenverlanding optreedt mag nooit gebaggerd worden,
maar moet de bron van eutrofiëring worden aangepakt. Kleinschalig plaggen in met Pitrus overwoekerde hoog-
veentjes en het verwijderen van houtopslag zijn wel zinvol.

V.6.3.3. OVERIGE MAATREGELEN

Zinvolle maatregelen in vrijwel alle vennen zijn, zijn het plaggen van de venoevers, het breed vrijstellen van bos
en het verflauwen van het oever talud (indien dit kadert in het herstel van een natuurlijke morfologie).
Bij het herstellen van vennen moet rekening gehouden worden met de potentiële archiefwaarde van sedimen-
ten en veenafzettingen en archeologische sites in de omgeving van vennen. Niet alle vennen komen in aanmer-
king voor herstel, maar evenzeer geldt dat niet alle vennen een daadwerkelijke archiefwaarde hebben (vanden
Munckhof, 1996;Van Dam et al., 1998).
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V.7 INTRODUCTIE VAN SOORTEN

In natuurontwikkelingsgebieden is het verleidelijk om de vestiging van doelsoorten of soorten die uit het gebied
verdwenen zijn te versnellen door opzettelijke introductie. Behoudens enkele uitzonderingen (zie verder), is de
algemene regel echter dat bijzondere voorzichtigheid is geboden en introducties sterk worden afgeraden omwil-
le van volgende redenen (Schippers en Gardenier, 1998) :

- het creëren van een vals beeld van de toestand, maakbaarheid en vervangbaarheid van natuur (alibi voor
natuurvernieling)
- informatieverlies, vervlakking en vervuiling van verspreidingspatronen (bemoeilijkt wetenschappelijk onder-
zoek)
- risico op introductie van vreemde soorten die hier van nature niet thuishoren (gevaar van ziekten en plaag-
vorming, verdringing van inheemse soorten)
- risico op introductie van vreemd genetisch materiaal van een soort afkomstig uit andere streken of landen
(gevaar genetische vervuiling met verdwijnen van gunstige eigenschappen en bastaardering)
- soms hoge kosten versus geringe slaagkansen (grote kans op milieuongeschiktheid)

Er zijn diverse motieven mogelijk voor introductie :
- soortenbescherming : behoud biodiversiteit, inclusief genetische diversiteit (meestal bedreigde soorten)
- educatie (natuur tuinen, bezoekerscentra natuurgebieden)
- esthetische overwegingen (b.v. bloemrijke berm, park)
- strategische overwegingen (vergroten draagvlak voor natuurbehoud door introductie van “aaibare” soor-
ten, snel resultaat van natuurbeleid)
- wetenschappelijk onderzoek (leren uit experimenten, b.v. ligt de oorzaak van de afwezigheid van een soort
aan locale condities of aan de gebrekkige dispersiecapaciteit van de soort?)
- oogst/productie (houtoogst, visvangst, jacht, landbouw)
- financieel (beheersubsidies,…)
- beheer : introductie snoek voor ecologisch evenwicht in waterplassen, inzaaien van akkers voor snelle
omvorming naar natuur zonder problemen met distelgroei, aansturen van de gewenste vegetatieontwikkeling)

Niet alle van de hierboven geciteerde motieven zijn even relevant in het kader van natuurontwikkeling, maar het
is alvast duidelijk dat de problematiek complex is en een wetenschappelijk standpunt daarom genuanceerd dient
te worden naargelang de context. Enig realisme is bovendien geboden, gelet op het veelvuldig (zelfs internatio-
naal) transport van grond en goederen (met zaden, planten of dieren), het grote aanbod aan soorten in de han-
del, de ver tuining van het landschap (denk maar aan tuinvijvers, weekendverblijven e.d.) en de toenemende aan-
dacht voor natuurbeleving bij het grote publiek.

In de wetenschappelijke literatuur is veel gediscuteerd over ecologische randvoorwaarden voor introducties, o.a. :
Gryseels 1987, Londo 1984, Vanhecke 1993, Westhoff 1994, Van Groenendael et al., 1998, Van der Made &
Wynhoff 1990, Wynhoff 1994, Weeda 1997, Strykstra & Bekker 1997, Strykstra 1997,Themanummer (Her-)intro-
ductie (1991), Themanummer Genetische erosie en natuurbeheer en kleine populaties (1995), Themanummer
Introductie van plantensoorten (1998), Themanummer Herintroductie (1994).

Om te helpen bij het maken van een verantwoorde keuze in een aantal veel voorkomende situaties kunnen vol-
gende richtlijnen en randvoorwaarden worden gegeven.
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V.7.1 ALGEMEEN

Enkele algemeen geldende randvoorwaarden bij introductie zijn :
- Alle bronmateriaal voor de introductie is streekeigen (gebruik autochtoon genoom). In geen geval worden
niet inheemse diersoorten (“exoten”) geïntroduceerd; dit is trouwens bij wet verboden (Besluit Vlaams
Regering van 21/04/1993, B.S. 31/07/1993).
- Introductie is een ingrijpende maatregel. Het is steeds wenselijk om voorafgaand advies in te winnen van
deskundigen. Ongecontroleerd geëxperimenteer is uit den boze.
- Alle introducties in een ongepast milieu zijn tot mislukken gedoemd.
- Bij het introduceren van plantensoorten verdient het uitzaaien de voorkeur. Op die manier zal het milieu
selecteren of de soort er thuis hoort en zich kan vestigen of niet. Dit is bij uitplanten minder het geval en
dit zou kunnen aanleiding geven tot veel verloren energie of een vervalst vegetatiebeeld.
- Alle introducties dienen schriftelijk gedocumenteerd : soorten ?, hoeveelheden ?, locaties ?, resultaten ?,
trends ?,…  Deze documentatie is belangrijk om zicht te houden op de soortenverspreiding in Vlaanderen
en ze kan worden overgemaakt aan het Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel.

V.7.2 INTRODUCTIE VAN BEDREIGDE OF ZELDZAME DIER- EN PLANTENSOORTEN

Introductiemaatregelen voor deze soorten kunnen positief zijn voor :
- de instandhouding en uitbreiding van kleine, lokale restpopulaties van soorten met weinig kansen voor
spontane uitbreiding
- de instandhouding van de genetische diversiteit van een soort
- het herstel van populaties op plaatsen waar de soort recent is uitgestorven (relevant voor veel natuurher-
stelprojecten !)
- de (her)vestiging van een soort in een geschikt milieu, dat door verspreidingsproblemen (barrières, geen
zaadvoorraad,…) onmogelijk nog op spontane wijze kan worden gekoloniseerd
- risicospreiding op het uitsterven van een soort door uitbreiding van het aantal populaties
- het compenseren van natuurverlies bij uitvoering van werken

Er dienen echter strenge randvoorwaarden gesteld. Met name dient voorafgaand wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd met het oog op (o.a. I.U.C.N. 1987) :

- de oorzaken van het bedreigd zijn of uitsterven van de soort op een bepaalde plaats (inclusief genetische
fitness)
- de zekerheid dat (door het nemen van andere maatregelen) spontane uitbreiding of vestiging van de soort
op termijn nagenoeg onmogelijk blijft
- de wenselijkheid van de introductie (ook te bekijken in breder geografisch perspectief)
- de zekerheid dat de abiotische en biotische condities (terug) geschikt zijn voor de soort en dit ook op lan-
gere termijn
- de zekerheid dat het gevoerde beheer gunstig is voor de soort 
- de zekerheid dat de meest geschikte bronpopulaties worden aangesproken (controle op genetische aspec-
ten, bronpopulaties mogen in geen geval in gevaar komen, kiemkracht van de zaden…)
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- de keuze van de introductiemethode
- eventuele effecten van de introductie op andere soorten
- de opvolging en rapportage van het introductieproject
- tevens dient er voor gezorgd dat de eventueel noodzakelijke vergunningen worden bekomen voor het van-
gen en transport van soorten

Par ticuliere introductie-initiatieven zijn zonder voorafgaand en begeleidend wetenschappelijk onderzoek of advies
te vermijden.

V.7.3 INTRODUCTIEMAATREGELEN VOORTVLOEIEND UIT HET SOORTENBELEID

In het kader van soortenbeschermingsplannen kan de overheid het initiatief ondernemen om onderzoek te laten
uitvoeren naar de wenselijkheid, haalbaarheid en techniciteit van introductie van bepaalde diersoorten. Het gaat
doorgaans om sleutelsoorten, zoals grote zoogdieren (bv. Otter, Das, Edelher t, Everzwijn, Bever, enz…) en ande-
re sterk tot de verbeelding sprekende soorten (bv. Adder, Boomkikker, Zilveren maan). Ook in het kader van de
jacht en hengelsport regelt de overheid de mogelijkheden voor introductie. Par ticuliere introductie-initiatieven
zijn te vermijden.

V.7.4 INTRODUCTIE VAN PLANTENSOORTEN IN MULTIFUNCTIONELE TERREINEN

Voorbeelden van “multifunctionele terreinen” zijn : stedelijke milieus, recreatiegebieden en parken, bosuitbrei-
dingsgebieden, nieuw aangelegde bermen, dijken en waterlopen buiten de ecologisch kwetsbare gebieden, edu-
catieve centra…

Doorgaans gaat het om introductie van (mengsels van) plantensoorten, vooral gericht op :
- het snel behalen van een visueel aantrekkelijke vegetatie met grote (recreatieve) belevingswaarde in tuinen
en parken
- bescherming van bermen, dijken en oevers tegen erosie, als alternatief voor ééntonige grasmengels of
natuuronvriendelijke, harde oeverbeschermingsmaterialen
- educatieve projecten (bv. natuur tuinen in scholen, bezoekerscentra enz.)

De belangrijkste ecologische randvoorwaarden in deze gebieden zijn :
- ontsnappingskansen naar nabijgelegen natuurgebieden zijn (nagenoeg) nihil, ofwel wordt enkel gebruik
gemaakt van algemene soorten waarvan het genetisch materiaal autochtoon is.
- gebruik soorten met grote slaagkans op succesvolle vestiging (doorgaans algemenere soorten, aangepast
aan de lokale bodemkwaliteit en waterhuishouding).
- zaden kunnen in de omgeving (b.v. wegbermen) worden verzameld of dienen betrokken via betrouwbare,
gespecialiseerde handelaars; gebruik van cultivars is absoluut te vermijden (steeds dient gevraagd naar de her-
komst van het mengsel).
- oppervlakkig frezen van de bodem is doorgaans gewenst om maximaal kiemingssucces te verkrijgen.
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Wanneer gekozen wordt voor inzaaien van commerciële zaadmengsels, kiest men best voor een beperkt aantal
soorten en lage inzaaidichtheid, zodat er ruimte blijft voor kieming en vestiging van andere soorten. Een inzaai-
dichtheid van 20 tot 25 kg/ha is meestal voldoende. In bepaalde omstandigheden (b.v. erosiegevoeligheid), kan
voor een inzaaidichtheid tot 30 kg/ha worden gekozen. Afhankelijk van het bodemtype kunnen volgende meng-
sels worden voorgesteld (Tabel 5.5).

Tabel 5.5  Overzicht van mogelijke, in de handel te verkrijgen, zaadmengsels voor gebruik in mul-

tifunctionele terreinen met een hooilandbeheer.  

GRASSEN (soorten van natte standplaatsen worden eerst vernoemd, drogere laatst)

1. Kalkarme zand-, lemig zand- en zandleemgronden

Fioringras (Agrostis stolonifera) 25%, Rood zwenkgras (Festuca rubra) 25%,Veldbeemdgras (Poa pratensis 25%), Fijn schapegras

(Festuca filiformis) 25%

2. Kleigronden

Grote vossenstaar t (Alopecurus pratensis) 20%, Beemdkamgras (Cynosurus pratensis) 20%, Fioringras (Agrostis stolonifera) 20%,

Rood zwenkgras (Festuca rubra) 20%,Veldbeemdgras (Poa pratensis) 20),

3.Kalkhoudende zandleem- en leemgronden 

Beemdkamgras (Cynosurus pratensis) 33%, Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum) 33%, Rood zwenkgras (Festuca rubra)

33%,

KRUIDEN (algemene soorten met brede ecologische amplitude)

Duizendblad (Achillea millefolium), Margriet (Chrysanthemum leucanthemum), Biggenkruid (Hypochoeris radicata), Echt knoop-

kruid (Centaurea jacea), Scherpe boterbloem (Ranunculus acris), Sint-janskruid (Hypericum perforatum), Smalle weegbree

(Plantago lanceolata), Wilde peen (Daucus carota)

EENJARIGE SOORTEN (die meestal snel verdwijnen) 

Grote klaproos (Papaver rhoeas), Kleine klaproos (Papaver dubium), Korenbloem (Centaurea cyanus), Echte kamille (Matricara

recutita)
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Het is belangrijk om geen veredeld materiaal (zogenaamde cultivars) te gebruiken, die vaak speciaal gecreëerd
zijn om dikke grasmatten te vormen (o.m Rood zwenkgras variëteiten bestemd voor gazons of voetbalvelden) of
atypische bloemen leveren (b.v. Margriet, Duizendblad). Inzaaien van Engels raaigras (Lolium perenne) is absoluut
te vermijden; het is een overblijvende, productieve grassoort (toegepast in de landbouw) die na inzaaien nauwe-
lijks nog mogelijkheden biedt voor kieming van andere soorten.

In natuurgebieden, gebieden grenzend aan natuurgebieden en andere ecologisch waardevolle terreinen kan men
tevens maaisel van nabijgelegen waardevolle vegetaties van gelijkaardige milieuomstandigheden gebruiken als
inzaaimateriaal. Dit is een efficiënt en goedkoop alternatief voor de commerciële mengsels.

V.7.5 NATUURONTWIKKELING OP AKKERS IN NATUURGEBIEDEN

Spontane natuurontwikkeling op voormalige akkers is soms niet wenselijk, b.v. in functie van weidevogelbeheer
of wanneer er aanwijzingen zijn dat aanzienlijke distelpopulaties en andere akkeronkruiden voor burenproblemen
zullen zorgen. Er kan dan geopteerd worden om de akker meteen in te zaaien met een grasmengsel, aangepast
aan het bodemtype (voor een keuze van grassoorten : zie hoger,Tabel 5.5). Een randvoorwaarde is het gebruik
van inheems, niet veredeld materiaal. Het inzaaien van Engels raaigras (Lolium perenne) is absoluut te vermijden.
Een alternatieve keuze vormt inzaai van Italiaans raaigras (Lolium multiflorum), een soort met brede ecologische
amplitude, die na verloop van enkele jaren spontaan uit het terrein verdwijnt en dan volledig wordt vervangen
door plantensoorten die zich ondertussen konden vestigen. Opgepast : er bestaan van deze soort ook cultivars
die meerjarig zijn. Het is een productieve soort die bij een hooilandbeheer kan bijdragen aan de verwijdering
van nutriënten (zie V.5.1.2.).

Opteer t men voor de ontwikkeling van een ruigte dan kan men een mengsel aanwenden van rietzwenkgras
(Festuca arundinacea) en Kropaar (Dactylis glomerata). Dit zijn relatief hoge pollenvormende soorten, die een
goed uitgangsmilieu scheppen voor een ruige vegetatie met veel insecten. Voornamelijk zangvogels kunnen dan
zowel van de zaden als de insecten profiteren. Belangrijk hierbij is dat de vegetatie niet wordt gemaaid.

Een andere praktijk om de kolonisatie van de akker door algemene doelsoorten te versnellen, vormt het uitsprei-
den van maaisel afkomstig van aangrenzende reservaatspercelen of bermen met vergelijkbare bodemcondities.
Ook plagsel kan hiervoor in aanmerking komen. Op die manier wordt reeds op relatief kor te termijn een waar-
devolle vegetatie bekomen. Goede resultaten zijn op die manier gekend voor herstel van soortenrijke graslan-
den en van droge heide. Wanneer de bodem nog te voedselrijk is, is de kans op succes echter gering. In deze
gevallen kan het aangewezen zijn om eerst nog een aantal jaren een verschralend beheer te voeren. Dit kan o.m.
door inzaaien en maaien van Italiaans raaigras, of door nog 1 à 3 jaar maïs, aardappelen of bieten te oogsten zon-
der bemesting.
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V.7.6 NATUURONTWIKKELING OP SOORTENARM, INTENSIEF GEBRUIKT LANDBOUWGRASLAND

Het kan vele jaren duren vooraleer een productief landbouwgrasland evolueer t tot een soortenrijker natuurlijk
graslandtype. Dit stelt het geduld van menig beheerder op de proef. Ook naar het draagvlak voor natuuront-
wikkeling bij de recreant en de omwonenden kunnen zich knelpunten voordoen wanneer aantrekkelijke resulta-
ten uitblijven. Net zoals bij akkers kan, indien nodig, geopteerd worden om een aantal algemene doelsoorten te
introduceren om de ontwikkeling van een soortenrijker graslandtype te versnellen. Daarbij zijn volgende rand-
voorwaarden van belang :
Introductie is zinloos zolang de bodem nog zeer voedselrijk is. Het is aangewezen om de eerste jaren een ver-
schralend maaibeheer te voeren (minstens 2 maaibeurten per jaar). Opdat kruidachtige soorten zouden kunnen
kiemen zijn open plekken in de graszode noodzakelijk.
Plaggen kan tot verrassende resultaten leiden : de voedselrijke toplaag en dichte graszode wordt verwijderd en
uit een eventueel aanwezige zaadvoorraad kunnen heel wat soorten zich vestigen, waardoor introductie overbo-
dig wordt.Voorafgaand onderzoek van de perceelshistoriek is wenselijk. Een kleinschalig experiment is aanbevo-
len vooraleer over te gaan tot grootschalige ingrepen. In aanwezigheid van veel akkerdistels wordt plaggen afge-
raden omdat de soort hier explosief kan op reageren.
Introductie kan achterwege blijven indien het perceel aansluit op percelen met het beoogde natuur type, waarbij
vanzelf veel onderling zaadtransport plaats vindt via bv. maaimachines (waaraan grote hoeveelheden zaden blij-
ven kleven) of geregelde overstromingen (waarbij zaden in het terrein worden verspreid).
Enkel bij sterk geïsoleerde percelen of gebieden kan eventueel worden geopteerd om een aantal algemene doel-
soorten te introduceren, zodat sneller een (kleur- en structuurrijkere) “basisnatuurkwaliteit” wordt bereikt. Het
genetisch materiaal dient afkomstig te zijn uit de directe omgeving. Ook het éénmalig uitspreiden van maaisel
behoort tot de mogelijkheden.

V.7.7 INTRODUCTIE VAN BOMEN EN STRUIKEN BIJ DE AANLEG VAN HOUTKANTEN EN TEN
BEHOEVE VAN BOSUITBREIDING OF HERAANPLANTINGEN.

Aanplant van houtkanten en bossen vormt een belangrijke bijdrage aan de toename van de oppervlakte natuur
en de biodiversiteit in Vlaanderen. Gelukkig is er de laatste jaren meer en meer aandacht voor de aanplant van
inheemse soorten. Wat men in het verleden echter over het hoofd zag was het feit dat het plantgoed van deze
inheemse soorten in de handel vaak afkomstig was uit Oost- en Zuid-Europa. Het genenmateriaal was dus niet
autochtoon en door hun verre herkomst zijn de planten minder aangepast aan Vlaamse groeiomstandigheden.
Ze kunnen te vroeg bloeien, te snel groeien, zijn gevoeliger aan ziekten,…  Bovendien beïnvloeden ze de gene-
tische diversiteit van de autochtone Vlaamse populaties (genetische pollutie). Recent zijn onder impuls van het
Instituut voor Bos en Wildbeheer studies opgestar t naar het steeds schaarser wordende autochtoon bronnen-
materiaal in Vlaanderen, om daarmee later streekeigen plantgoed op te kweken. Momenteel is de beschikbaar-
heid van gecer tificeerd, autochtoon plantgoed in de handel helaas nog zeer beperkt. Voor recente info :
Kristien.Vandermijnsbrugge@lin.vlaanderen.be. Het gebruik van autochtoon bronnenmateriaal wordt aangemoe-
digd in het Bosdecreet (ar t. 18).
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V I .  N AT U U R T Y P E N H E R S T E L L E N / O N T W I K K E L E N :  V O O R -
B E E L D P R O J E C T E N I N V L A A N D E R E N E N A A N Z E T T O T
V U I S T R E G E L S

In de voorbij 3 jaar werd een survey-onderzoek verricht in een groot aantal natuurontwikkelingsterreinen in
Vlaanderen. Naast vegetatiegegevens, werden ook op beperktere schaal onderzoek gedaan naar ongewervelden
en abiotische omstandigheden (productie, gewas- en bodemanalyses voor nutriëntenbeschikbaarheid, grondwa-
terpeilen, grondwaterkwaliteit). In dit rapport worden voor de meest relevante terreinen de resultaten samen-
gevat.Voor een meer gedetailleerdere beschrijving van de methodiek en de resultaten wordt verwezen naar Van
Uytvanck & Decleer (2002) en Van Uytvanck & Decleer (2003).

VI.1 NATTE HEIDE EN VOCHTIG TOT NAT HEISCHRAAL GRASLAND

Natte heiden en vochtige tot natte heischrale graslanden worden hier samen behandeld omdat ze vaak in één
adem in de doelstellingen worden vermeld voor eenzelfde ingreep in eenzelfde gebied.
Beide types kunnen inderdaad in mozaïek met elkaar voorkomen (een aantal doelsoorten komt voor in beide
types), waarbij de natte heischrale graslanden gekenmerkt worden door een hogere mate van verstoring (gra-
zen, maaien…), een iets rijkere of lemigere bodem en/of iets droger zijn. De natuurlijke successie van nat hei-
schraal grasland kan in de richting van natte heide gaan, maar ook naar ruigte, struweel of bos (Zwaenepoel et
al., 2002). Natte heide is een uiterst zeldzaam biotoop geworden in Vlaanderen en beslaat een oppervlakte van
680-1400 ha (Van Landuyt et al., 1999).

VI.1.1. DOELSTELLINGEN

Herstelingrepen werden in Vlaanderen op perceelsniveau uitgevoerd, in halfnatuurlijke of cultuurlandschappen.
De uitgangssituatie is bos, grasland of akker.Voor grootschalig herstel komen enkele nog voormalige heideterrei-
nen in aanmerking die momenteel voor landbouwdoeleinden worden gebruikt. Grootschalige pogingen voor her-
stel zoals het Plan Goudplevier in Drenthe (Nederland) zijn in Vlaanderen niet aan de orde.

VI.1.1.1. NATUURTYPEN

Volgende natuur typen (Zwaenepoel et al., 2002;Vandenbussche et al., 2002) kunnen hier aan gekoppeld worden
(tabel 6.1)

Tabel 6.1  Relevante doeltypes voor natuurontwikkeling.

natuurtypegroep Natuurtype BWK-eenheden

natte heide en hoogveen Natte heide met Gewone dopheide Ce

natte graslanden Vochtige heischrale graslanden Hmo
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VI.1.1.2. STRUCTUURVARIATIE

Een hoge structuurvariatie in natte heides ver taalt zich ook in een hogere biodiversiteit. Combinaties van dwerg-
struikvegetaties van Dopheide en Struikheide met schrale graslandvegetaties, natte slenken met veenmossen en
Veenpluis of Gagelstruwelen zijn soor tenrijker dan de vaak soor tenarme vegetaties van natte heide
(Vandenbussche et al., 2002) op zich. In vele gevallen is de structuurvariatie van natte heides gerelateerd aan reli-
ëfverschillen (depressies, bulten, slenken, open bodem) en verschillen in bodemvochtigheid. Heideherstel, waar-
bij graafwerken worden gebruikt, moet dan ook rekening houden met het herstel van het oorspronkelijk reliëf
of microreliëf.

VI.1.2. MILIEUPROBLEMEN BIJ HERSTEL EN ONTWIKKELING VAN NATTE HEIDEN EN NATTE HEISCHRALE

GRASLANDEN

Natte heiden worden aangetroffen op natte, voedselarme standplaatsen, hoofdzakelijk op podzolgronden (typi-
sche bodems onder heide met een duidelijke uitlogingshorizont van humus en/of ijzer) met venige boven- of
ondergrond of met een ondiepe reductiehorizont (= zone vanaf waar de bodem permanent verzadigd is met
water ; vaak donkergrijs gekleurd) (Schaminée et al., 1995). De vegetaties zijn grondwaterafhankelijk en de grond-
waterpeilen mogen niet te sterk wisselen. De maximale diepte is ± 50 cm (Vandenbussche et al., 2002), hoewel
natte heides ook vaak boven schijngrondwater tafels (ondiepe leemlagen of ijzeroerbanken) voorkomen en het
grondwater kor tstondig ook dieper kan wegzakken.
Verzuring, verdroging en eutrofiëring zijn de belangrijkste oorzaken van achteruitgang van heideterreinen (Aerts
& Berendse, 1988; Bobbinck et al., 1998)).
Natuurontwikkeling en –herstel richten zich in grote mate op deze oorzaken. Creatie van voedselarme situaties
en grondwaterpeilverhoging op kleine terreinen kunnen voor gericht herstel zorgen.Terreinen die na herstel nog
hoge concentraties P in de bodem hebben (zoals de meeste voormalige landbouwgronden) blijven echter gevoe-
lig voor vermesting door atmosferische depositie. Natte heiden zijn bovendien van nature zwak gebufferd en
daardoor zeer gevoelig voor verzuring. Vernatting door permanente opstuwing van regenwater is daarom vaak
een slechte maatregel.
Het probleem van verzuring en de opbouw van giftige concentraties van ammonium bij herstelbeheer kan ook
optreden na plaggen (Dorland & Bobbinck, 2002). Vnl. kiemplanten van kruiden zijn hieraan gevoelig, waardoor
herstelprojecten vaak enkel de meest algemene soorten (dwergstruiken, Pijpenstrootje) opleveren.
Verhoging van grondwaterpeil: kan in sommige gevallen de bufferende invloed van het grondwater in de wortel-
zone verhogen, waardoor verzuring kan tegengegaan worden (Roelofs et al., 1992; Roelofs et al., 1996 ).
Goede resultaten werden bereikt met vleksgewijs kappen van spontaan of aangeplant bos, afschrapen van strooi-
sel, plaatselijk plaggen (ev. in rotatiebeheer), opstuwen van drainagegrachten in de winter, afgraven van de bouw-
voor van akkers met volgen van het natuurlijk reliëf, herstel van oude profielen in geëgaliseerde akkers, afgraven
van de sliblaag en randzones van zure vennen
Als ontwikkelingsbeheer zijn vnl. maaibeheer met nabegrazing of een tweede maaibeurt van belang.
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VI.1.3. RESULTATEN IN ENKELE VOORBEELDPROJECTEN IN VLAANDEREN

Figuur 6.1  Ligging van de geselecteerde gebieden: MV=Maldegemveld; LD= Langdonken;

TV=Turnhouts Vennengebied; RR=Ruilverkaveling Ravels; ZW=Zwart water; KV=Kijkverdriet;

BV=Bulskampveld

VI.1.3.1. VEGETATIEONTWIKKELING

De vegetatie-ontwikkeling is vnl. gunstig in terreinen die al een lange of middellange ontwikkelingstijd achter de
rug hadden  Hieruit blijkt dat de aard en duur van het ontwikkelingsbeheer van groot belang zijn (b.v. Turnhouts
Vennengebied (bijlage 11), Langdonken (bijlage 7)). De best ontwikkelde vegetaties (met veel doelsoorten) zijn
te vinden in beboste of spontaan verboste terreinen, die werden gekapt en waarbij de strooisellaag werd verwij-
derd of de toplaag werd geplagd (b.v. het Kijkverdriet (bijlage 12), het Maldegemveld  (bijlage 13) en de
Langdonken (bijlage 14)). Het herstel op voormalige landbouwgronden verloopt veel moeizamer. Slechts in een
beperkt aantal gevallen is sprake van een geslaagd herstel van de doelvegetaties. Hiervoor is de combinatie van
een voormalige zaadbank en een volledig herstel van de abiotiek noodzakelijk (b.v.Turnhouts Vennengebied (bij-
lage 11)).
In vele terreinen is Pitrus dominant. Deze soort is sterk aanwezig in de zaadbank van zowat alle terreinen. Alleen
maaibeheer kan een gunstig vervolg geven aan graaf- of plagwerken, waarbij Pitrus de vegetatie gaat domineren.

VI.1.3.2. DOELSOORTEN

Als doelsoorten worden de kensoorten en karakteristieke soorten (cf. Zwaenepoel, 2002;Westhoff & Den Held,
1975; Schaminée et al., 1996; Vandenbussche et al., 2002) van de hoger vermelde natuur typen (op verbondsni-
veau) gekozen (+ de ken- en differentiërende (t.o.v. het verbond) soorten op een lager (plantensociologisch)
niveau. Verder worden ook een aantal begeleidende soorten meegenomen, die karakteristiek zijn voor de goed
ontwikkelde vegetaties van dit type. Enkele van deze soorten komen in meer dan één type voor, maar worden
hier slechts één keer vermeld. In tabel 6.2 wordt een overzicht gegeven van de doelsoorten en hun presentie in
een aantal voorbeeldprojecten.
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Tabel 6.2 : Presentie van doelsoorten in een aantal voorbeeldprojecten (MV=Maldegemveld; LD=

Langdonken; TV=Turnhouts Vennengebied; RR=Ruilverkaveling Ravels; ZW=Zwart water (bijla-

ge 16); KV=Kijkverdriet; BV=Bulskampveld (bijlage 17); de relevante doelsoorten Liggend wal-

stro, Veenorchis, Witte snavelbies, Veenbies en Welriekende orchis werden niet aangetroffen in

de natuurontwikkelingsterreinen, hoewel ze in een aantal gevallen vlakbij aanwezig zijn in

natuurgebieden. Kensoorten zijn vet gedrukt.

doeltype \ gebied MV LD TV RR ZW KV BV

Vochtig tot nat heischraal grasland

Heidekartelblad * *

Liggende vleugeltjesbloem *

Gevlekte orchis *

Tweenervige zegge *

Tandjesgras *

Tormentil * * * * *

Borstelgras *

Gewone veldbies *

Veelbloemige veldbies * * *

Blauwe zegge * * * * *

Klokjesgentiaan *

Koningsvaren *

Sterzegge * *

Biezenknoppen * * * * *

Geelgroene zegge * * * * * *

Gewone vleugeltjesbloem *

Blauwe knoop *

Draadrus *

Verfbrem *

Veendwergzegge * *

Veldrus * * * * *

Zompzegge * * * *

Natte heide + venoevers

Bruine snavelbies *

Trekrus * *

Kleine zonnedauw * * * * *

Dophei * * * * *

Struikhei * * * * *

Pijpenstrootje * * * * * *

Ronde zonnedauw * *

Veenpluis * *

Moeraswolfsklauw * * * * *

Pilvaren *

Knolrus * * * * *

Veelstengelige waterbies * * * *

Gagel *

Moerasher tshooi *
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VI.1.3.3. STRUCTUURVARIATIE

Waardevolle vegetatiestructuren kunnen zich initieel niet of nauwelijks ontwikkelen, tenzij in de ontboste situa-
ties (“boomheides”). Begeleidend maaibeheer is vrijwel steeds nodig, zodat in de kruidlaag weinig variatie
optreedt. In een aantal langer beheerde terreinen, treedt variatie op door gefaseerd plagbeheer (b.v. Langdonken
(bijlage 14) of delen ongekapt bos (b.v. Maldegemveld (bijlage 13)).

VI.1.3.4. NUTRIËNTEN

In de meeste situaties werd door afgraven en plaggen een laag productieve vegetatie verkregen. In een aantal ter-
reinen kon door gewasanalyse tevens een idee verkregen worden van de nutriëntenhuishouding. In slechts één
onderzoeksblok (Turnhouts Vennengebied (bijlage 11) werd P-limitatie vastgesteld, hoewel in o.m. de Langdonken
(bijlage 7) ook een duidelijk reductie (tot bijna nul) van extraheerbaar P in de bodem werd vastgesteld na afgra-
ving. In beide gebieden komen veel doelsoorten voor, maar is de vegetatie nog niet stabiel te noemen. In de ande-
re terreinen werd N-limitatie vastgesteld. In Ravels (bijlage 15) is nog veel P aanwezig in de bodem; maaibeheer
met afvoer van veel N houdt de vegetatie echter laag productief.

VI.1.4. HOOFDLIJNEN

- Herstel van natte heides en vochtige tot natte heischrale graslanden leverde de beste resultaten op in
beboste of verboste terreinen. Hier blijven zaadvoorraden van doelsoorten vrij goed tot zeer goed bewaard.
In vele gevallen is in dergelijke terreinen ook de hydrologie herstelbaar, waardoor soortenrijke vegetaties
relatief snel konden herstellen.
- Abiotisch herstel door afgraving van voormalige landbouwterreinen lever t slechts de gewenste resultaten
op indien ook beschikbaar P drastisch wordt verlaagd.Vaak wordt geplagd of afgegraven zonder enig inzicht
in de nutriëntenhuishouding van het terrein, waardoor enkel een verlaging van beschikbaar N wordt beko-
men. Literatuurgegevens en eigen onderzoek wijzen op de noodzaak van P-limitatie voor goed ontwikkelde
natte heiden en natte heischrale graslanden.
- De aanwezigheid van zaadbanken of zeer nabije bronpopulaties van doelsoorten is cruciaal.Vaak zijn in de
zaadbank zeggensoorten goed ver tegenwoordigd.Vele kritische soorten voor natte heide ontbreken echter.
Een aantal doelsoorten (b.v. Dopheide en Struikheide, Ronde zonnedauw) kunnen soms ook pas na enkele
jaren verschijnen.
- Vele kritische heide- en schraallandsoorten, die ook in de bestaande natuurreservaten bedreigd zijn, ont-
breken in natuurontwikkelingsterreinen.
- De combinatie van plagwerken en waterpeilbeheer moet met de nodige voorzichtigheid worden uitge-
voerd. Bij het herstel van natte heides mogen de plagplekken (die vaak als kleine en ondiepe depressies bin-
nen hoger gelegen terrein liggen) niet langdurig inunderen, zoniet wordt de kieming verhindert, of “verdrin-
ken” jonge kiemplanten. Waterpeilverhoging door het ophouden van regen- en kwelwater moet gepaard
gaan met voldoende afwateringsmogelijkheden ter hoogte van de plagplaatsen. Hiervoor kunnen kleine grep-
pels voorzien worden die stagnerend water afvoeren.Van groot belang zijn in dit opzicht aanwezige relictpo-
pulaties (die bovendien vaak in niet optimale omstandigheden voorkomen). Plotse veranderingen in water-
peil kunnen nefast zijn voor dergelijke populaties.
- Ontwikkelingsbeheer door maaien of kleinschalig plaggen blijft ook lange tijd na de eenmalige ingreep
belangrijk. Vaak moet hierbij de dominantie van competitieve soorten met een grote zaadvoorraad in de
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bodem (vaak Pitrus, Bramen, Gestreepte witbol…) doorbroken worden door maaibeheer.
- Er is weinig inzicht in de ontwikkeling van ecotoopgebonden fauna-elementen (vnl. inver tebraten) in de
onderzochte projecten.

VI.2 DROGE HEIDE EN VOCHTIG TOT DROOG VOEDSELARM GRASLAND

Heidebiotopen en soortenrijke droge tot vochtige, voedselarme graslanden zijn in heel Vlaanderen zeldzaam
geworden. In de laatste 100 jaar verdween ± 92% van het heideareaal. De resterende oppervlakte is nagenoeg
beperkt tot natuurreservaten. Ook de kwaliteit van de terreinen daalde drastisch.Vijftig procent van de typische
heideplanten is bedreigd, 8 % is uitgestorven (Cosyns et al., 1994; Kuijken, 1999). Desender et al. (1995) vonden
een gelijkaardige trend bij loopkevers, in het bijzonder bij soorten van schrale graslanden. In Vlaanderen hebben
we te maken met een overgangssituatie van Atlantische heide (in het westen) naar continentale heide in het oos-
ten. De meeste restanten zijn vandaag erkend als belangrijke habitats op Europees niveau (Europese
Habitatrichtlijn 92/43/EEC).
Herstel van heideterreinen is een relatief jonge discipline in Vlaanderen. De meeste herstelprojecten zijn niet
ouder dan 5 jaar. In enkele gevallen zijn herstelprojecten “avant la lettre” uitgevoerd op aan reservaatspercelen
palende gronden (bij uitbreiding van reservaten). In deze gevallen konden resultaten uit oudere projecten geëva-
lueerd worden, zij het dat de herstelmaatregelen weinig gericht werden uitgevoerd.

VI.2.1. DOELSTELLINGEN

Doelstellingen lopen uiteen van het herstel van droge heide gedomineerd door Struikheide, droog schraalland of
mozaïeken van (open) bos met heide en droge schraallanden. Vaak worden hier ook faunistische doelstellingen
gesteld (Nachtzwaluw, Boompieper, Boomleeuwerik…).

VI.2.1.1. NATUURTYPEN

Volgende natuur typen (Zwaenepoel et al., 2002;Vandenbussche et al., 2002) kunnen hier aan gekoppeld worden
(tabel 6.3):

Tabel 6.3  Relevante doeltypes voor natuurontwikkeling.

natuurtypegroep natuurtype BWK-eenheden

Droge graslanden Het Buntgrasverbond  (Stuifduin) Ha, Had

Het Dwerghaververbond Ha, Had

Verbond van Gewoon struisgras Ha, Hd

Heischraal grasland Hn (droog); Hmo (vochtig)

Droge (en vochtige) heide Droge en vochtige heide met Struikheide Cg, Cv

Bremstruweel Sg
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De verspreiding in Vlaanderen van de hier besproken types ver toont opvallende overeenkomsten: de zandige
delen van Antwerpen en Limburg (Kempen), de zandgordel ten zuiden van Brugge en in het noorden van Oost-
Vlaanderen, verspreide rivierduinen en geïsoleerde zure bodems op dekzanden en toppen en flanken van
Diestiaanheuvels in Brabant (Zwaenepoel et al., 2002;Vandenbussche et al., 2002).
Het Buntgrasverbond is in Vlaanderen een zeldzaam natuur type geworden, vnl. in het westen van het land (Oost-
en West-Vlaanderen), waar het via natuurontwikkeling zeker extra aandacht verdient (zandrug ten zuiden van
Brugge, land- en rivierduinen). Droge graslanden met soorten uit het Dwerghaververbond zijn evenals
Buntgraslanden zeldzaam geworden, hoewel ze op iets voedselrijkere en stabielere bodems voorkomen; ze ken-
nen grofweg een gelijkaardige geografische spreiding als het voorgaande type. Het verbond van Gewoon struis-
gras vervangt in vele gevallen de voorgaande types op licht bemeste gronden. De bruikbaarheid als natuurdoel-
type is dan ook discutabel, maar verantwoord als onderdeel in complexe mozaïekvegetaties, die vaak onder
begrazing worden nagestreefd.Vaak is het ook een haalbare doelstelling op voormalige, intensief gebruikte land-
bouwgronden (Van Uytvanck, 2002). De kensoorten van de zeer zeldzame associaties van Schapegras en Tijm en
van Duin-Struisgras binnen dit verbond worden hier buiten beschouwing gelaten. Heischraal grasland is wellicht
het waardevolste maar ook zeldzaamste natuur type dat in deze context aan bod komt. Historisch dankt het zijn
voorkomen uit door mensenwerk beïnvloede heide- of bosterreinen (maaien, branden, kappen, betreden). Bij
natuurontwikkeling wordt vaak geprobeerd heischrale graslanden te herstellen vanuit (over)bemeste graslanden,
verlaten akkers, beboste en spontaan verboste terreinen.
Droge heide met struikheide en Bremstruwelen zijn net als de voorgaande types zeer zeldzaam in Vlaanderen
(Van Landuyt et al., 1999).Vooral droge heides zijn onderwerp van natuurontwikkeling, met name in beboste ter-
reinen en op voormalige landbouwgronden.
In de hier besproken natuurontwikkelingsterreinen komen natuurontwikkelingsterreinen voor in (voormalige) hei-
degebieden, rivierduinen, landduinen, groeves en op Diestiaantoppen.

VI.2.1.2. STRUCTUURVARIATIE

Voor het herstel van  het Dwerghaververbond en heischrale graslanden is de vegetatiestructuur van gering
belang. De meeste soorten van deze types handhaven of ontwikkelen zich goed onder maaibeheer of vrij inten-
sief graasbeheer, waardoor vaak zeer kor te en/of open graslandvegetaties ontstaan.
Droge heide en bremstruwelen daarentegen zijn zeer structuurrijke vegetaties, met zowel een belangrijke mos-,
kruid- als struiklaag (ev. ook een open boomlaag). Herstelmaatregelen en –beheer moeten hierop afgestemd zijn.
Buntgrasvegetaties zijn vaak gebonden aan een reliëfrijke en dynamische bodem ter hoogte van het maaiveld,
hoewel ze ook in zeer vlakke terreinen voorkomen. De nagestreefde vegetatiestructuur is over het algemeen
zeer ijl en open.

VI.2.2. MILIEUPROBLEMEN BIJ HERSTEL EN ONTWIKKELING VAN DROGE TOT VOCHTIGE GRASLANDEN

EN HEIDES

Enkel bij de vochtige types van het heischraal grasland speelt de grondwater tafel een belangrijke rol. In de win-
ter kan de grondwater tafel tot aan of zelfs boven het maaiveld komen; in de zomer kan de grondwater tafel hier
wegzakken tot 1,5-2,5 m onder het maaiveld (Schaminée et al., 1996; Zwaenepoel et al., 2002). Herstel van een
geschikte grondwater tafel moet hier mogelijks ook verzuring tegengaan door basenaanrijking van de bodem in
de winter. De overige types zijn min of meer onafhankelijk van grondwater.
Het belangrijkste probleem bij herstel van de hier beschouwde types is eutrofiëring (al dan niet in combinatie
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met verzuring). Uitgebreid literatuuronderzoek (Verhagen & Van Diggelen, 2001) naar nutriëntenlimitatie op
zandgronden wees voor de droge halfnatuurlijke vegetatietypes bijna steeds een N-limitatie. In eerste instantie is
dus herstel van een lage stikstofbeschikbaarheid van belang. In de praktijk moeten herstelmaatregelen gericht zijn
op het verwijderen van of het beperken van de opbouw van organisch materiaal in de bodem.Vele heideterrei-
nen hebben te lijden onder eutrofiëring door atmosferische N-input (Aerts & Heil, 1993; Roelofs et al., 1996).
Vaak is dit een van de oorzaken  van vergrassing van de heide met Bochtige Smele of Pijpenstrootje. Deze soor-
ten gaan na verloop van tijd domineren in de vegetatie. Bij herstel op voormalige landbouwgronden komt daar
nog het probleem van een resterende fosforpool bij, die maakt dat herstelsites extra kwetsbaar zijn voor atmos-
ferische eutrofiëring (Bobbink et al., 1998; Aerts et al., 1995), zeker in Vlaanderen waar de gemiddelde stikstof-
depositie 39 kg/ha/jaar bedraagt (Dumortier et al., 2001).
Soortenrijkdom in graslanden is ook sterk gecorreleerd met bodem-pH. Terreinen die uit landbouwgebruik
komen hebben vaak een hogere pH dan goed ontwikkelde schraallanden of heides.Toch is als gevolg van verzu-
ring juist een te lage pH (< 5) oorzaak van het verdwijnen van vele bedreigde heidesoorten (Roem & Berendse,
2000).
Vaak toegepaste maatrgelen zijn het afgraven van de bouwvoor, plaggen en langdurig maaien. Graasbeheer is niet
geschikt om vanuit bemeste situaties soortenrijke droge graslanden te ontwikkelen.

VI.2.3. RESULTATEN IN ENKELE VOORBEELDPROJECTEN IN VLAANDEREN

Figuur 6.2  Ligging van de geselecteerde gebieden: (TH=Tenhaagdoornheide ; TT=Teut;

HV=Hageven;; HB=Heidebos; KM=Kalkense Meersen; MB=Molsbergen; TV=Turnhouts

Vennengebied; HH= Hoogmoerheide; DS=De Stropers; KB=Kikbeekbron; GH=Grote Heide;

OB=Olens Broek; BV=Bergerven; BB=Beninksberg).

VI.2.3.1. VEGETATIEONTWIKKELING

De meeste ingrepen leiden tot de ontwikkeling van droge heide en droge schraallanden (Dwerghaververbond en struisgras-

landen). Goede (en snelle) resultaten worden behaald wanneer heidemaaisel (Tenhaagdoornheide, bijlage 18 en 18A Teut, bij-

lage 19 en 19A) wordt ingebracht. Deze maatregel werd bijna nergens toegepast in de vochtige doeltypes (heischrale gras-

landen). Daar zijn het vnl. ingrepen in de abiotiek van het systeem, die de waardevolste vegetaties opleveren (afgraving, plag-

gen, kappen + maaien). Ook de tijd is een belangrijke factor, zeker bij de extensieve maatregelen (spontane ontwikkeling,



104

NATUURTYPEN HERSTELLEN/ONTWIKKELEN :
VOORBEELDPROJECTEN IN VLAANDEREN EN AANZET TOT VU ISTREGELS

extensieve begrazing) of omvormingsbeheer op akkers of na het kappen van bos. Tijd is ook een belangrijke fac-
tor bij de herinrichting van groeves (Kikbeekbron, bijlage 3).

VI.2.3.1.1. DOELSOORTEN

Als doelsoorten worden de kensoorten en karakteristieke soorten (cf. Zwaenepoel, 2002;Westhoff & Den Held,
1975; Schaminée et al., 1996; Vandenbussche et al., 2002) van de hoger vermelde natuur typen (op verbondsni-
veau) gekozen (+ de ken- en differentiërende (t.o.v. het verbond) soorten op een lager (plantensociologisch)
niveau). Een aantal zeer zeldzame kensoorten, die slechts van enkele locaties in Vlaanderen bekend zijn, werden
weggelaten. Verder worden ook een aantal begeleidende soorten meegenomen, die karakteristiek zijn voor de
goed ontwikkelde vegetaties van dit type. Enkele van deze soorten komen in meer dan één type voor, maar wor-
den hier slechts één keer vermeld. In tabel 6.4 wordt een overzicht gegeven van de doelsoorten en hun presen-
tie in de verschillende gebieden.
Het voorkomen van doelsoorten kon niet eenduidig gelinkt worden aan beheersmaaregelen. Daarvoor is de fac-
tor “gebied” te belangrijk. Vele echt kritische soorten komen niet of in zeer klein aantal voor in de onderzochte
terreinen.

Tabel 6.4 : Presentie van doelsoorten in de verschillende gebieden (TH=Tenhaagdoornheide;

TT=Teut; HV=Hageven; HB=Heidebos; KM=Kalkense Meersen; MB=Molsbergen; TV=Turnhouts

Vennengebied (bijlage 55); HH= Hoogmoerheide (bijlage; KB=Kikbeekbron; GH=Grote

Heide/Zwarte Water (bijlage 24); OB=Olens Broek (bijlage 25); BV=Bergerven (bijlage 26)).

Kensoorten zijn vet gedrukt. Om de tabel niet te lang te maken werden relevante doelsoorten,

die niet in de terreinen werden aangetroffen, niet weergegeven. Het betreft o.m. mossen (gege-

vens te heterogeen), Stijve ogentroost, Blauwe zegge, Geelgroene zegge, Echte Guldenroede,

Heidekartelbad,  Rode dophei, Schermhavikskruid, Overblijvende hardbloem, Borstelgras,

Gelobde maanvaren, Welriekende nachtorchis, Kleine leeuwetand, gevlekte orchis, Hengel,...

doeltype   \   gebieden TH TT HV HB KM MB TV HH KB GH OB BV

Buntgrasorde (Stuifduin)

Buntgras * *

Kromhals *

Droge tot vochtige heide

Struikhei * * * * * * * * *

Stekelbrem * * * * *

Kruipbrem * * *

Blauwe bosbes

Dophei * * * *

Heidespurrie *

Grote wolfsklauw * *

Ronde zonnedauw * *

Kleine zonnedauw * * *

Bremstruweel

Brem * * *

Verbond van Gewoon struisgras

Gewoon struisgras * * * * * * * * *

Gewoon Reukgras * * *

Rood zwenkgras * * * *

Zandzegge * * *
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doeltype   \   gebieden TH TT HV HB KM MB TV HH KB GH OB BV

Smalle weegbree * *

Gewoon duizendblad * * * * *

Gewone rolklaver * *

Dwerghaververbond

Vroege haver * * * * * *

Vogelpootje * * * *

Zilverhaver * * *

Klein tasjeskruid *

Dwergviltkruid * *

Eenjarige hardbloem *

Hazenpootje * *

Gewone reigersbek * *

Heischraal grasland

Tandjesgras

Tormentil * *

Liggend walstro *

Borstelgras

Zandstruisgras * * * *

Muizenoor * * *

Gewone veldbies * * * * *

Hondsviooltje * *

Schapezuring * * * * * * * * * * *

Mannetjesereprijs * * * * * *

Dichtbloemige veldbies *

Pilzegge * * * * * * * *

Fijn schapegras * * * * *

Gewoon biggekruid * * * *

Zandblauwtje * * *

Liggende vleugeltjesbloem * *

Moeraswolfsklauw * * *

Klokjesgentiaan *

Koningsvaren * *

Trekrus * *

Valse salie *

Sterzegge *

VI.2.3.1.2. STRUCTUURVARIATIE

De waardevolste vegetatiestructuren worden aangetroffen in door kapping ontstane boomheides, spontane ont-
wikkeling en in mindere mate in extensief begraasde terreinen. In een aantal gevallen kon deze structuurvariatie
ook ver taald worden naar nieuwe broedgevallen van vogels (zie verder). Inzaai met heidemaaisel lever t ook snel
een heidestructuur op, die rijk kan zijn als er nog aanvullend beheer of begrazing is. In de Tenhaagdoornheide (bij-
lage 18) leverde inzaai een vrij monotone, gelijkjarige vegetatie van dwergstruiken op. In de Teut (bijlage 19) zorgt
konijnenbegrazing voor een afwisseling met droge schraallandvegetaties. Hierbij moet wel vermeld worden dat
een hoge structuurvariatie niet steeds gewenst is (b.v. bij de ontwikkeling van heischrale graslanden of venoever-
vegetaties die blijvend moeten gemaaid worden of open moeten blijven).
Structuurrijke bremstruwelen kunnen vrij snel in pionierssituaties ontwikkelen en nadien (b.v. onder begrazing
lang standhouden of verder ontwikkelen. In de Kikbeekbron (bijlage 3) ontwikkelden zich op vrij kor te tijd open
struwelen. In Gevaer ts Noord (bijlage 27) koloniseerden Brem- en Gaspeldoornstruwelen de afgegegraven droge
terreinen snel vanuit naburige populaties op een kanaalberm.



106

NATUURTYPEN HERSTELLEN/ONTWIKKELEN :
VOORBEELDPROJECTEN IN VLAANDEREN EN AANZET TOT VU ISTREGELS

VI.2.3.2. FAUNA

De fauna werd in slechts enkele gebieden uitvoerig onderzocht.Verrassend was het gebrek aan broedvogelgege-
vens. Van een aantal terreinen werden mondeling gegevens beschikbaar gesteld door de beheerders.
Bij de omvorming van bossen naar heide met verspreid staande bomen worden in een aantal terreinen goede
resultaten (Hoogmoerheide, bijlage 53) behaald voor kritische vogelsoor ten zoals Boomleeuwerik en
Boompieper. Op gebiedsniveau zijn ook gegevens bekend van een ingerichte groeve (Kikbeekbron, bijlage 3)(met
veel kritische soorten van open en/of warme milieus). Van lang begraasde terreinen zijn voor vogels nauwelijks
gegevens bekend.
Voor ongewervelden zijn deze beperkt. Bepaalde groepen reageren vnl. op landschaps- of gebiedsniveau en zijn
daardoor moeilijk bruikbaar bij de evaluatie (Slankpootvliegen, Dansvliegen, Zweefvliegen). Goede (maar moei-
lijk bruikbare) indicatoren voor de ontwikkelingsgraad van natuur terreinen zijn levensgemeenschappen van
Loopkevers (vnl. gunstige ontwikkelingen in voedselarme pioniersvegetaties zoals plagplekken), Spinnen (struc-
tuurrijke heiden en schraallanden) en Mieren. Voor de evaluatie van natuurontwikkkelingsterreinen zijn mieren
mogelijks minder geschikt door hun zeer beperkte dispersiecapaciteiten. Van de meeste levensgemeenschappen
van ongewervelden kunnen vooral deze van droge en schrale graslanden zich vestigen in de onderzochte terrei-
nen. Echte heidegemeenschappen (heide met dwergstruiken) ontwikkelen zich veel trager, tenzij er heidemaaisel
(wellicht incl. ongewervelden zelf) wordt ingebracht (Deconinck et al. 2002).

VI.2.3.3. NUTRIËNTEN

In vrijwel alle  terreinen ontstonden laagproductieve vegetaties; telkens werd N-limitatie vastgesteld (N/P-ver-
houdingen cf. Koerselman & Meuleman, 1996). In slechts 2 gevallen werden echter ook zeer lage absolute waar-
den voor extraheerbaar P gevonden in de bodem en in het gewas, die te vergelijken zijn met de waarden uit
referentieterreinen. Dit was het geval op het rivierduin van de Kalkense Meersen (voorheen nooit landbouw, bij-
lage 20) en het rivierduin in Molsbergen (afplagging, bijlage 21). In de meeste gevallen blijft dus een residuele
voorraad P achter in vroeger bemeste terreinen (zie o.a. Hageven, bijlage 22, Heidebos, bijlage 23) . Deze voor-
raad werd niet verwijderd door langdurig beheer of afgraving in de terreinen (mogelijks wel in Molsbergen, maar
uitgangstoestand of referentie ontbreken).

VI.2.4 HOOFDLIJNEN

- Herstel van droge tot vochtige graslanden en heides gebeurt in Vlaanderen in hoofdzaak op voormalige
landbouwgronden (met een sterke nadruk op akkers) en vanuit bos (bijlagen 20, 24, 53 en 54) In mindere
mate komen hiervoor ook groeves (zand, grint) in aanmerking.
- Herstel vanuit landbouwgronden met extensieve maatregelen (begrazing, spontane ontwikkeling, maaibe-
heer) lever t in de meeste gevallen vrij soortenarme droge schraallanden af, waarin de meest kritische soor-
ten ontbreken. Dit geldt zowel voor flora als fauna. Van goed ontwikkelde Buntgrasvegetaties en heischrale
graslanden zijn bijna geen projecten bekend.Toch worden in een aantal terreinen wel degelijk veel doelsoor-
ten van het laatste type gevonden; meestal echter in lage bedekkingen of in kleine aantallen. Herstel van
droge heide gebeurde met succes door het inbrengen van heidemaaisel uit naburige heideterreinen en door
plaggen, hoewel dit in de praktijk voor de hier beschouwde doeltypes zeer weinig  gebeurt. De inbreng van
heidemaaisel is succesvol en illustreer t in vele gevallen de onmogelijkheid van planten en dieren om natuur-
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ontwikkelingsterreinen te bereiken, hoewel doelsoorten vaak aanwezig zijn in de zeer nabije omgeving (Van
Uytvanck et al., ingediend). Beheer gericht op het verhogen van de structuurvariatie van “ingezaaide” heide-
terreinen is nadien zeker nodig. Herstel vanuit bos lever t vaak snel resultaat op, zeker voor de fauna (vnl.
broedvogels van open bos of bosheide); soortenrijke droge heidevegetaties ontwikkelen zich echter lang-
zaam. In vele gevallen is onder bos een goede zaadbank aanwezig van Struikheide en andere minder kritische
soorten. In een later fase kunnen zich door gericht beheer heischrale graslanden ontwikkelen. Een bekend
voorbeeld is het ongewild ontstaan van heischrale graslanden door ontbossing en de aanleg van het NATO-
vliegveld in Ursel in de jaren 50. Heide- en schraallandontwikkeling in voormalige groeves (spontane ontwik-
keling + inrichting taluds) lever t in een aantal gevallen verrassende resultaten op, zowel naar vegetaties als
naar fauna.
- Herstel van abiotische omstandigheden is problematisch in terreinen met een voormalig landbouwgebruik.
Hoewel op langere termijn vrijwel steeds laagproductieve vegetaties kunnen ontstaan, blijft een hoge P-voor-
raad in de bodem aanwezig, waardoor de terreinen gevoelig zijn voor N-depositie (problematisch in grote
delen van Vlaanderen). Herstel van de abiotiek moet in de meeste gevallen gerichter gebeuren, waarbij voor-
af de potenties wordt ingeschat, zodat dure of moeilijk ingrepen (afgraving, herstel hydrologie) een grotere
slaagkans hebben en ev. op een beperktere oppervlakte worden uitgevoerd. In vele gevallen zullen beheer-
ders vrede moeten nemen met overgangsgemeenschappen, die minder soortenrijk zijn dan de goed ontwik-
kelde doeltypes.
- Bij de inrichting van groeves zijn de variatie in de hellingsgraad van taluds, het open houden van zuidhellin-
gen, een doordacht waterpeil in functie van voldoende oppervlakte door water beïnvloede terreinen (flauw
hellende oeverzones) en mogelijkheden voor zaaddispersie (grazers, transport met machines) belangrijk.
Opspuitingen met arme gronden uit de groeve zelf kunnen voor een goed substraat en de gewenste hel-
lingsgraad zorgen.
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VI.3 VEGETATIERIJKE PLASSEN EN VENNEN

Het intensief gebruik van meststoffen in de landbouw en de lozing van huishoudelijk afvalwater heeft de laatste
decennia tot een sterk verhoogde toename van nutriënten in de Vlaamse oppervlaktewateren geleid. Deze toe-
name aan nutriënten heeft tot een afname van de stabiliteit van de heldere toestand in ondiepe vijvers, plassen
en meren geleid. In de meeste gevallen ging deze nutriëntenverhoging gepaard met een omslag naar een stabiele
troebele toestand, met de verdwijning van ondergedoken en/of drijvende waterplantenvegetaties tot gevolg. De
verdwijning van waterplanten heeft op zijn beurt geleid tot een drastische afname van de soortdiversiteit in ver-
schillende groepen van aquatische organismen.
Vermoedelijk is meer dan de helft van de vennen in Vlaanderen het afgelopen decennium verdwenen of zwaar
gedegradeerd. Ook andere vegetatierijke waters zijn zeer tot uiterst zeldzame biotopen (Van Landuyt et al., 1999).

VI.3.1. DOELSTELLINGEN

In de meeste gevallen is de doelstelling het herstellen van helder water met als gevolg hiervan de ontwikkeling
van een rijke of typische waterplantenvegetatie en onderwaterfauna. In een aantal gevallen werd gekozen voor
het creëren van totaal nieuwe plassen. Deze systemen kampen op langere termijn echter vaak met gelijkaardige
problemen als oudere  plassen.

VI.3.1.1. NATUURTYPEN

De (complexe) typologie van stilstaande wateren in Vlaanderen staat op dit ogenblik nog niet op punt. Er zijn
verschillende indelingen, waarbij trofiegraad en/of ionengehalte gebruikt worden in opmaak.
In principe komen alle mogelijke heldere én vegetatierijke wateren van oligotroof tot eutroof en van ionenarm
tot ionenrijk in aanmerking als doeltype.
Vertaald naar BWK-eenheden is dit Ao, Aoo, Aom (oligotroof (excl. Littorellion) tot mesotroof water
(Littorellion)), Ah (min of meer brakke plas) Ae, Aer en Aev (recente tot slibrijke eutrofe plassen).

VI.3.1.2. STRUCTUREN

Soortenrijkdom van zoetwatersystemen is doorgaans sterk geassocieerd met de aanwezigheid van goed ontwik-
kelde ondergedoken waterplantenvegetaties (Declerck et al., 2000). Niet alleen vormt de ondergedoken vegeta-
tie op zich het habitat voor een grote variatie aan zoöplankton en macroïnver tebraten (Hargeby  et al., 1994),
vissen (Lammens et al., 1989), amfibieën en vogels (Scheffer, 1998); de aanwezigheid van waterplanten verhindert
ook het omwoelen van de bodem door benthivore vissen (zoals brasem), waardoor er lagere gehaltes aan zwe-
vende stoffen in de waterkolom voorkomen en het water minder kans maakt om troebel te worden.
Ook de aanwezigheid van drijvende waterplanten is gunstig voor vele soorten inver tebraten (o.m. libellen) en
vogels (sternen, rallen…) 
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VI.3.2. MILIEUPROBLEMEN BIJ HERSTEL EN ONTWIKKELING VAN VEGETATIERIJKE PLASSEN EN VENNEN

De problematiek van het massaal verdwijnen van vegetatierijke plassen is zeer complex. De oorzaken zijn zeker
niet eenduidig en eenvoudig op te lossen.Vnl. eutrofiëring en verzuring veroorzaken drastisch verlies van natuur-
waarden.
De twee voornaamste technieken die hiervoor worden aangewend zijn manipulatie van de nutriëntenhuishou-
ding, vaak in combinatie met biomanipulatie (actief biologisch beheer). Achtergronden en technieken worden
beschreven in  hoofdstuk V.5.

VI.3.3. RESULTATEN IN DE GESELECTEERDE GEBIEDEN

Figuur 6.3   Ligging van de geselecteerde gebieden: BL=Blankaart; GK=Grote Keignaert;

UP=Uitkerkse polder; BV= Bulskampveld; KP=Kraenepoel; DV=Damvallei; DM=Daknamse meer-

sen; BK=Biezenkuil; KG=Klotgoor; ZG=Zwartgoor; RR=Ruilverkaveling Ravels; SMH=St.-

Maartensheide; WIJ=Wijvenheide; MA=De Maten.

Grootschalig herstel van troebele waterplassen door actief biologisch beheer is in Vlaanderen nog maar weinig
uitgevoerd. Van de Maten (Genk), De Blankaar t (Diksmuide) en de Kraenepoel (Aalter) zijn goed gedocumen-
teerde uitgangstoestanden beschreven voorafgaand aan herstelmaatregelen. In de Wijvenheide en de Damvallei
werd de laatste jaren enige ervaring opgedaan met biomanipulatie van een aantal ondiepe voormalige viskweek-
vijvers en turfputten.
Probleemstelling en resultaten worden hier kor t beschreven aan de hand van voorbeelden, literatuuronderzoek,
gesprekken met beheerders en een beperkte survey. Gezien er geen eigen terreinonderzoek werd verricht, wer-
den in de bijlagen geen fiches van de besproken terreinen opgesteld. Er werd geen eigen onderzoek gedaan naar
veranderingen in de abiotiek.
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VI.3.3.1. ACTIEF BIOLOGISCH BEHEER EN HERSTEL VAN MESOTROFE/EUTROFE PLASSEN

VI.3.3.1.1. DE BLANKAART

In de Blankaar t (± 30 ha) werden vanaf 1994 grootschalige baggerwerken uitgevoerd, met als doel de sliblaag,
die voor permanente ver troebeling van de waterkolom zorgde door de aanvoer van zwevende deeltjes en
nutriënten (met daaraan gebonden een enorme ontwikkeling van fytoplankton). De baggerwerken hadden ech-
ter geen omslag naar een systeem met helder water tot gevolg. De belangrijkste oorzaak is de aanvoer van hoge
nutriëntenvrachten door de aanvoerbeken. Hydrologische isolatie heeft in Nederland geleid tot zeer gunstige
resultaten, maar heeft voor de Blankaar t als consequentie dat een integraal herstel van het volledige systeem van
de IJzerbroeken opgegeven wordt. Actief biologisch beheer met een tijdelijk drastische vermindering van het vis-
bestand is op dit moment in de Blankaar t niet haalbaar omdat het systeem te groot is en er te hoge nutriënten-
concentraties voorkomen. De kans is bovendien groot dat de Blankaar t ook hoge doses herbiciden uit de omge-
ving te verwerken krijgt. Hierover is dringend onderzoek wenselijk (Vijverman et al., 2000). Een bijkomend pro-
bleem is de openheid van het systeem, waardoor bij eventueel actief biologisch beheer door afvissing, het gebied
onmiddellijk weer kan gekoloniseerd worden via de vaar ten, die de verbinding vormen met de IJzer. Een actief
biologisch beheer zou in elk geval gepaard moeten gaan met  het plaatsen van vishekkens en een bepoting met
snoekjuvenielen om een top-downcontrole uit te kunnen oefenen op de benthische en planktivore vis, die door
migratie of tijdens overstromingen terug in de Blankaar t terecht komen.
In 1999 werd een deel (± 1,15 ha) van de Blankaar t (“De Keel”) door middel van een afzetnet van de rest van
de Blankaar t afgesloten (voor grote vis) en zo goed mogelijk afgevist. 15000 stuks snoekbroed (1,3
individuen/m2) werden in dit deel van de vijver gepoot om het recruteringsucces van de resterende vissen te
beperken. De resultaten van dit experiment waren eerder slecht. De troebelheid van het water bleef erg hoog,
net als de geleidbaarheid, de nutriënten- en fytoplanktonconcentraties (De Clerck et al., 2001). Er vestigden zich
ook geen macrofyten op de bodem van de plas.
Aanpalend aan de Blankaar t werd van 1995 tot 1997 actief biologisch beheer uitgevoerd in twee troebele, klei-
nere vijvers van elk ± 0,6 ha groot (Desmedt et al., 1998). Deze vijvers (resp. Visvijver en Kasteelvijver) zijn ±
geïsoleerd van de Blankaar tvijver en de aanvoerbeken, maar kunnen tijdens hoge waterstanden in de winter in
contact komen met deze laatste. De vijvers werden afgevist (alle soorten behalve Snoek werden verwijderd in
de visvijver ; beperkte reductie van het visbestand in de Kasteelvijver). In het voorjaar van 1996 en 1997 werd
tevens jonge Snoek uitgezet. Deze vijvers zijn nog steeds zeer voedselrijk. Toch werd een spectaculaire omslag
naar een heldere toestand gerealiseerd. In de voorheen nagenoeg vegetatieloze plassen (op Waterlelie in de
Kasteelvijver na) zijn nu grote delen begroeid met waterplantenvegetaties, waaronder Gekroesd fonteinkruid,
Klein, Schede- en Puntig fonteinkruid, Zanichellia, Gedoornd en Ongedoornd hoornblad, Gele plomp, Witte
waterlelie, verschillende Sterrenkroos- en kroossoorten, Watervorkje, Kranswier (Chara globularis) en Nitella. De
vijvers worden echter nog steeds gekenmerkt door hoge nutriëntenconcentraties, waardoor ze zeker nog niet
stabiel genoemd kunnen worden, hetgeen bevestigd wordt door b.v. de slechte ontwikkeling van Chara-vegeta-
ties in 2001 en de daaropvolgende jaren.
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Figuur 6.4 Herstel van helder water in de Kasteelvijver van de Blankaart na ABB.

VI.3.3.1.2. DE MATEN (GENK)

De Maten is een 219 ha groot natuurreservaat dat gelegen is in Genk. Aspectbepalend zijn 35 ondiepe (voor-
malige viskweek)vijvers, die in de Middeleeuwen zijn gegraven in een heidelandschap, meer bepaald in een
natuurlijke depressie, die bevloeid wordt door de Stiemerbeek. Het kalkhoudende water van deze beek resul-
teer t in een verhoogde productiviteit, waardoor de vijvers als meso- tot eutroof kunnen worden beschouwd.
Vertroebeling van het water door eutrofiëring is het voornaamste probleem in de Maten. Specifieke problemen
zijn de dominante aanwezigheid van exoten in het visbestand (Amerikaanse dwergmeerval, Blauwbandgrondel,
Zonnebaars en Amerikaans hondsvisje) en het feit dat de vijvers met elkaar verbonden zijn via uitlaat- en over-
loopsystemen. Het plaatsen van vishekkens is vermoedelijk de enige oplossing voor dit probleem.Vnl. de bodem-
woelende Amerikaanse dwergmeerval is een ongewenste soort. Snoek en Baars ontbreken nagenoeg volledig.
Ook ander exoten nemen een belangrijke plaats in (Chinese wolhandkrab, Roodwangschildpad, de watervlo
Daphnia ambigua).
Sommige vijvers in de Maten zijn even troebel als b.v. de Blankaar t (zie hoger), maar ze hebben op zich een veel
hoger potentie om door middel van ABB te herstellen door hun veel geringere concentraties totaalfosfaat.
Wanneer totaalfosfaat-concentraties lager zijn dan 100-150 ug/l, bestaat er een hoge potentie om naar een sta-
biele heldere toestand te gaan (Vyverman et al., 2000).
In 1999 werd op een aantal vijvers met succes jonge Snoek gepoot. Sinds 2001 worden in het natuurgebied de
Maten verschillende troebele vijvers voor ± 1 jaar drooggelegd. Hiermee wordt niet alleen het historisch gebruik
van de vijvers min of meer hersteld, maar wordt ook aan actief biologisch beheer gedaan (afvissing). Daarnaast
werden ook talrijke dijken hersteld, zodat het vijversysteem met periodiek vullen en droogleggen efficiënter kan
verlopen. Op dit ogenblik is echter nog niet duidelijk in welke mate het droogleggen van vijvers exoten zoals
Amerikaanse Dwergmeerval en Amerikaans hondsvisje bevoordelen (omdat deze soorten zeer lang in zuursto-
farm water en modder kunnen overleven). Daarnaast is er ook nog onvoldoende informatie beschikbaar met
betrekking tot selectieve predatie door Snoek in relatie tot uitheemse vissoorten als Amerikaanse dwergmeer-
val.
Naar waterplantenvegetaties toe kon nog geen gericht onderzoek worden uitgevoerd. Dit wordt gepland in lente
en zomer van 2003. De omslag naar helder water heeft er, samen met het open maken van het landschap door
kapbeheer en het plaatselijk afschuinen van dijken wel gezorgd voor de uitbreiding van verlandingssoorten zoals
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Riet, Grote lisdodde, Egelskopsoorten en Mattenbies en in waterpar tijen waar ook een dunne sliblaag werd ver-
wijderd, kiemde massaal Blaasjeskruid sp. (mond. med. B. Paesen). Een aantal zeldzame rietvogels reageerde hier
eveneens zeer gunstig op (terugkeer van verschillende koppels Roerdomp en Woudaapje). Er zal in de nabije toe-
komst zeker meer aandacht moeten gaan naar de typische pionierssoorten van voedselarme milieus (De Meester
et al., 1999).

VI.3.3.1.3. DE KRAENEPOEL (AALTER – BELLEM)

De Kraenepoel is een van oorsprong voedselarme plas (± 20 ha), die in het Vlaamse landschap een bijzondere
plaats inneemt omwille van zijn Kempisch karakter. De vijver is in een lang verleden in gebruik geweest voor de
viskweek en werd gekenmerkt door helder water (o.a. als gevolg van periodiek droogleggen). De vijver is door
een dijkje in twee helften verdeeld. Na de 2de wereldoorlog veranderde de vijver door eutrofiëring en in min-
dere mate door het uitblijven van periodieke droogleggingen in een troebele plas, waaruit de typische soorten
van het oligotrofe waters en andere ondergedoken waterplanten nagenoeg verdwenen zijn (Hoste, 2000).
Door zijn vorm en ligging in de Kraenepoel een relatief gemakkelijk te beheren en te manipuleren waterplas.
Bovendien is het grondwater in de omgeving van een zeer goede kwaliteit (nitraat- en fosfaatgehaltes resp lager
dan 0,1 en 0,06 mg/l) en is er een hoog gehalte aan reactief ijzer aanwezig dat garanties biedt voor en goede
chemische binding van fosfaten. Voorafgaandelijk onderzoek legde de knelpunten voor herstel bloot: een visbe-
stand dat in de noordelijke helft gedomineerd wordt door zoöplanktivore vis (juveniele Baars) en in de zuidelij-
ke helft door zowel zoöplanktivore als benthivore vis. Schattingen van de biomassa zijn laag in de noordelijke helft
(± 20 kg/ha); hoog in de zuidelijke helft (150-200 kg/ha). Het aandeel visetende soorten is in beide delen zeer
laag (De Clerck et al., 2000).Top-down controle van de visgemeenschappen in de Kraenepoel is derhalve weinig
waarschijnlijk. De zoöplanktongemeenschappen bestaan vnl. uit kleine tot middelgrote soorten, maar sporadisch
komen ook grote soorten (Daphnia pulex en D. magna) voor. De aanwezigheid van deze grote soorten, die zeer
efficiënte fytoplanktongrazers zijn, biedt potenties voor herstel, indien ook het aandeel zoöplankton etende vis-
sen kan gereduceerd worden. Ook voor waterplanten blijken nog potenties aanwezig te zijn. De zaadbank blijkt
nog kiemkrachtige zaden van o.m. Moerasweegbree, Oeverkruid, Duizendknoopfonteinkruid, Knolrus en
Veelstengelige waterbies te bevatten (Van Wichelen et al., 2000).
Vanaf de zomer van 2000 werd de Kraenepoel drooggelegd en afgevist. De noordelijke helft werd ontslibd in de
zomer en herfst van 2000, de zuidelijke helft in de zomer van 2002. In de zuidelijke helft werden enkele sedimen-
teilandjes t.b.v. toekomstig bodemonderzoek (bodemarchief voor pollen en macroresten, C14-datering…), uitge-
spaard.Tevens zouden dergelijk eilandjes als zaadbronnen kunnen fungeren, hoewel dit volgens onderzoekers van
de KU Nijmegen (die op dit vlak een grote ervaring hebben) geen basisvereiste voor herstel blijkt te zijn omdat
sowieso niet alle sediment 100 % kan verwijderd worden. De Kraenepoel werd ook hydrologisch geïsoleerd door
omleiding van het Bloembeeksken dat zeer eutroof en slibrijk water aanvoert. Hierdoor wordt de Kraenepoel
enkel gevoed door grondwater en regenwater. De voorbije 2 jaren werden streefpeilen echter niet gehaald.
Bijkomend werd jong Snoek gepoot (geen cijfergegevens voorhanden).
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk in welke richting het systeem van de Kraenepoel zal evolueren. Dit hangt in
grote mate af van de evolutie van de beschikbaarheid aan nutriënten na de ingrepen. De ingrepen resulteerden
initieel alvast in heldere fasen in het water.
Opvolging van vegetatie-ontwikkeling na een grondige ingreep laat in de regel niet toe na amper twee groeisei-
zoenen ‘definitieve’ conclusies te trekken.
Toch zijn voor het noordelijk deel volgende voorlopige vaststellingen mogelijk voor wat de vegetatie betreft
(Hoste & Vanhecke, 2002; Hoste, 2003):
- De populaties van enkele indicatoren van voedselrijke wateren zijn na de ontslibbing heel sterk teruggelopen
of zelfs vrijwel tot nul gereduceerd. Voorbeelden daarvan zijn Tenger en Schedefonteinkruid, Aarvederkruid en
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Grof hoornblad. Vergeleken met het snelle herstel van de populaties van b.v. Gesteeld glaskroos en
Naaldwaterbies, lijkt die terugval er op te wijzen dat hier niet louter sprake is van een tijdelijke achteruitgang
door grootschalige afvoer van planten uit het gebied. De ecologische omstandigheden lijken na de ontslibbing
minder in het voordeel van waterplanten van eutrofe wateren te spelen.Toch dient er wellicht ook rekening mee
gehouden dat permanent ondergedompelde waterplanten (zoals de fonteinkruiden) in de regel minder snel kun-
nen inspelen op veranderingen in hun milieu dan soorten van droogvallende oevers, die van nature snel reage-
ren op wijzigende omstandigheden.

- Van de doelsoorten van de Oeverkruid-klasse die op de vooravond van het herstelproject uit het gebied ver-
dwenen waren, is na twee jaar alleen Moerasher tshooi teruggekeerd. Van de verdwenen planten van de
Oeverkruid-klasse was dit tevens de soort die het minst lang niet meer in het gebied was waargenomen.

Figuur 6.5  Moerashertshooi op droogvallende oever in de Kraenepoel (foto J. Packet)

- Het opduiken van drie kranswiersoorten (Characeae), kenmerkend voor helder, zwak zuur tot neutraal water,
biedt perspectieven voor voorzichtige speculaties over de toekomst. Eerder dan een oligotroof ecosysteem kan
in de eerstvolgende jaren worden gehoopt op de ontwikkeling van een mesotroof ecosysteem. Een zorgvuldige
monitoring van de fysico-chemische indicatoren blijft van het grootste belang om de potentie van het gebied cor-
rect te kunnen inschatten en voor het maken van realistische prognoses voor het verdere verloop van het
natuurherstel.
- Een belangrijke vaststelling is dat verschillende doelsoorten die sinds de jaren tachtig (of al vroeger) uit het
gebied verdwenen waren, tot nog toe niet opnieuw zijn waargenomen (Oeverkruid,Teer vederkruid,Veelstenge-
lige waterbies, Drijvende waterweegbree). Dit is een sterke indicatie – maar zeker nog niet het definitieve bewijs
– voor het ontbreken van een vitale zaadbank (deels i.t.t. resultaten voorafgaand zaadbankonderzoek door Van
Wichelen, 2000). Is een te groot gedeelte van de zaadvoorraad afgevoerd tijdens de ontslibbing of was al bij de
aanvang van het project een te geringe zaadvoorraad aanwezig? Of verhinderen misschien bepaalde omstandig-
heden na ontslibbing (b.v. relatief lage waterstand) het activeren van gedeelten van de aanwezige zaadbank?
- Op enkele plaatsen langs de oever is sprake van een vernieuwde vitaliteit van de kleine relictpopulaties Riet.
- De vegetaties die zich in het ondiepe water langs de oevers in de voorbije twee jaar hebben ontwikkeld, ver-
tonen een grotere variatie dan voorheen. Onmiddellijk na beëindiging van de ontslibbing hebben wind en golf-
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slag, afhankelijk van de expositie van de oeverzones, geleid tot grotere ruimtelijke verschillen dan voorheen.
Moerasher tshooi b.v. is vooral gevonden langs de westoever, in minder dynamische milieus, met minder golfslag,
doorgaans op zeer zandig substraat in de overgang van nat naar droog. Begroeiingen van wat slibrijkere milieus
zijn vooral aangetroffen langs de noord- en oostoever van Kraenepoel-Noord; kenmerkende soorten zijn hier
Kleine egelskop, Mattenbies en Drijvend fonteinkruid.
- De toenemende aantallen pleisterende eenden, meerkoeten en Canadese ganzen nopen tot waakzaamheid
m.b.t. vraat en nutriënteninput.

Figuur 6.6  Slibrijke droogvallende bodems met pioniersvegetaties in de Kraenepoel (foto J.

Packet)

VI.3.3.1.4. WIJVENHEIDE (ZONHOVEN)

In het vijvercomplex de Wijvenheide werd de laatste jaren ervaring opgedaan met actief biologisch beheer en
herstel van vegetatierijke vijvers. Grofweg is de problematiek en de uitgangstoestand van de vijvers te vergelij-
ken met deze in de Maten (zie hoger).
Tom Verschraegen (Afdeling Natuur Limburg) schetst de ontwikkelingen als volgt:
In Wijvenheide wordt een beheer gevoerd in functie van de ontwikkeling van vegetatierijke oever- en moerasve-
getaties en de daaraan gebonden water- en rietvogels (o.a. Roerdomp en Wouwaapje); waar mogelijk wordt het
beheer gedifferentieerd (b.v. op zandige substraten zijn de potenties voor venachtige vegetaties hoger dan op de
(alluviale) venige bodems) of gecombineerd met het herstel van waterplantenvegetaties van heldere mesotrofe
en eutrofe plassen en pioniersvegetaties van oligotrofe milieus.
De meeste vijvers die worden ingericht voor natuurdoeleinden zijn als gevolg van hun recente (vanaf jaren 70),
intensieve gebruik als viskweekvijver eutroof, troebel en vegetatieloos. Deze vijvers werden na aflaten voor de
visoogst steeds zo snel mogelijk weer opgevuld tot op een ± vast peil. Bepoting gebeurde hoofdzakelijk met
geïmporteerde (Oost-Europese) karper en Brasem (tot 2500 kg/ha). Dergelijke hoeveelheden vis + bemesting
(kippenmest) laten geen plantengroei toe. De historisch gebruikte hoeveelheden vis sluiten veel meer aan bij de
natuurlijke draagkracht van deze systemen, nl. 150-200 kg/ha. Het vroegere gebruik (voor de jaren 70) was dan
ook totaal anders: rotatiesysteem met 2-3jaarlijkse kweek van jonge pootvis tot consumptiekarper van ca.1,5 kg
en tussendoor braakligging of gebruik als akker (haver, spurrie, …). Bij dit oude systeem was er een gevarieerde
nevenvangst van voornachtigen, Baars, Snoek …
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Enkele eerste resultaten van het gevoerde beheer, 4 jaar na aankoop van ca. 75 ha visvijvers:
Het droogleggen, lever t ook in de voedselrijke vijvers, kor t na drooglegging waardevolle pioniersvegetaties met
o.m. Drietallig, Klein en Gesteeld glaskroos, Naaldwaterbies, Kruipende moerasweegbree, Bruin cypergras, Eironde
waterbies en Waterlepeltje op. Gezien de voedselrijkdom van de droogvallende slibbodems, worden deze pio-
niersvegetaties –soms reeds na een 3-tal weken – verdrongen door hogere moerasplanten als Lisdodde, Heen,
Pitrus, Mattenbies, Kattenstaar t, Riet, Tandzaad, Blaar trekkende boterbloem, … 
Soorten van zwak gebufferde, oligotrofe milieus ontbreken er echter (Oeverkruid, Draadgentiaan, Waterlobelia,
Pilvaren…). Op enkele kleinere plassen is dan ook geëxperimenteerd met het verwijderen de bovenste 10 cm
van de sliblaag. Hier werden terug waardevolle soorten zoals Stijve en Kruipende moerasweegbree, Drijvende
waterweegbree, Eironde waterbies en Liggende ganzerik gevonden.
Voor de ontwikkeling van vegetatierijke plassen met goed ontwikkelde verlandingsstadia met o.m. Riet,
Mattenbies, Grote en Kleine lisdodde moeten de vijvers langer droog liggen (± 8 maanden, met inbegrip van het
lenteseizoen). Afhankelijk van de voorgeschiedenis en de omgeving van de plassen verschilt de snelheid en de
aard van deze verlanding. In slibrijke vijvers wordt de verlanding vnl. ingezet met Grote lisdodde. In een aantal
gevallen is geëxperimenteerd met de inbreng van stukken Rietrhizoom, die op ± 1,5 m van elkaar werden gelegd
en het inzaaien met Riet (voorgekiemd zaad). In beide gevallen kon Riet het terrein snel tot zeer snel kolonise-
ren. Noodzakelijk hierbij is de gelijktijdige bestrijding van muskusratten, die zeer graag jonge riet- en andere sprui-
ten van waterplanten eten.

Figuur 6.7 Drooggelaten vijver met op de bodem nog een oude greppelstructuur van 

voormalig landbouwgebruik in de Wijvenheide

De problematiek van exotische vissoorten (zie de Maten) stelt zich in Wijvenheide zeer scherp. Kolonisatie door
Amerikaanse dwergmeerval, Amerikaans Hondvisje, Zonnebaars, Blauwbandgrondeling en Giebel na droogleggen
en terug oplaten van de vijvers gebeurt zeer snel. Dit hypothekeert een optimale biologische ontwikkeling van
de vijvers (zowel naar vispopulaties als naar herpetologische potenties). Verschillende van deze soorten vormen
geen geschikte voedselbronnen voor vogels, zodat ook avifaunistische waarden eerder laag blijven.
In Wijvenheide wordt daarom gekozen voor een pragmatische aanpak en wordt actief geselecteerd om te komen
tot een geschikte ver trekbasis voor het ontwikkelen van een gevarieerde visgemeenschap van heldere water ty-
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pes (streefdoel ca. 60 kg/ha, waarvan 2/3 Rietvoorn, 1/3 Zeelt, al dan niet met een klein aandeel predatoren als
Baars of Snoek). De combinatie met de ontwikkeling van vegetatierijke oeverzones (zie hoger) is echter cruciaal.
Vegetatiearme vijvers, die geen of onvoldoende schuilmogelijkheden bieden voor vissen, worden na bepoting in
een zeer kor te tijdspanne leeggevist door visetende vogels (vnl. Aalscholvers). Vegetatierijke oeverzones bieden
schuil- en recruteringsmogelijkheden voor vissen en daardoor worden dergelijke vijvers ook gebruikt door een
groot aantal watervogels (waaronder veel reigerachtigen zoals Roerdomp en Grote zilverreiger, maar ook
Blauwborst, Porseleinhoen of Waterral).

Samengevat wordt bij het beheer van de  visvijvers van Wijvenheide een combinatie gezocht van de hoge dyna-
miek die uitging van historische viskweekpraktijken op het gebied, met daarnaast optimale kansen voor natuurlij-
ke processen. Zo wordt van de historische praktijken het roterend systeem van droogleggen toegepast (= dyna-
miek die goed is voor ontwikkeling  pioniersvegeties en gezonde rietkragen) en worden de vispopulaties actief
bijgestuurd met als centrale gedachte het behouden van helder water met gevarieerde water en moerasvegeta-
ties, met goede kansen voor kritische vissoorten en wordt er gestreefd naar een voldoende voedselaanbod voor
de visetende vogels.
Op landschappelijke schaal werd actief gewerkt aan het reconstrueren van het vroegere ‘open vijverlandschap’,
zodat natuurlijke processen als windwerking optreden en daarnaast wordt door een openstellingsplan, met het
voorzien van grote rustzones (>50 ha), alle kansen geboden voor de eisen vanuit de Vogelrichtlijn.

VI.3.3.1.5. DAMVALLEI (DESTELBERGEN): ENKELE KLEINSCHALIGE AFVISSINGSPROJECTEN

In de Damvallei werden de afgelopen jaren (1999 en 2002) een aantal kleinere turfputten afgevist. In drie van de
vier turfputten werden grote hoeveelheden witvis (vnl. Brasem, Blei, Blankvoorn en Karper) verwijderd. Slechts in
één van deze turfputten werd tijdelijk een heldere fase gerealiseerd.
Problematisch is waarschijnlijk het feit dat deze plassen onvoldoende geïsoleerd zijn, waardoor ze te snel opnieuw
worden gekoloniseerd door vissen. In een 4de geïsoleerde plas, waar zeer weinig vis werd gevangen, kon evenmin
een omslag naar helder water gerealiseerd worden. Wellicht spelen naast te weinig isolatie ook eutrofiëringspro-
blemen mee. In een bemonsteringscampagne van het Instituut voor Natuurbehoud werden in de Damvallei in ver-
schillende plassen kritische waarden voor totaalfosfaat gemeten (mond. med. L. Denys). Wellicht kan als gevolg
hiervan geen top-down controle van fytoplankton door zoöplankton gebeuren en blijven de plassen troebel.

Figuur 6.8  Elektrische afvissing in transecten (boeienlijnen) in de Damvallei
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VI.3.3.2. HERSTEL VAN VENNEN

Met het herstel van vennen en hun waardevolle vegetaties bestaat in Vlaanderen bijzonder weinig ervaring. In het
grensgebied tussen Vlaanderen en Nederland, meer bepaald in het reservaat het Hageven-Plateaux (Neerpelt),
star t binnen afzienbare tijd een grootschalig project, waarbij vennen van verschillend type (van sterk tot zwak
gebufferd) zullen worden hersteld.

In het reservaat de Ronde put (Mol – Postel) werd in 1996 gepoogd de Lange Linnenput, een voormalig ven dat
werd drooggelegd en in intensief landbouwgebruik werd genomen te herstellen door het opnieuw uit te graven.
Het nieuwe ven wordt permanent gevoed door kalkrijk kanaalwater (aftakking van het Kempisch kanaal).Wellicht
treedt als gevolg hiervan eutrofiëring op. De oeverzone en ondiepe delen van het ven worden gedomineerd door
Pitrus.Verder treden hier ook massaal wierflap en drijvende matten van Vensikkelmos (Drepanocladus fluitans) op.
Andere veel voorkomende soorten in de oeverzone zijn Moerasstruisgras en Klein kroos. Op enkele plekken
komt Snavelzegge voor. Enigszins verrassend is het voorkomen van Plat blaasjeskruid, Teer vederkruid en Klein
fonteinkruid, soorten van zuurstofrijk, fosfaatarm en helder water.

Figuur 6.9  Pitrusgordel rond de Lange Linnenput

In de Kalmthoutse heide werd het verzuurde en door landbouwdrainage geëutrofieerde ven de Biezenkuil
(Kalmthout) in 1991 tijdelijk droog gelegd en volledig van slib ontdaan, met het oog op het herstel van een orga-
nischzure vensituatie (met door bicarbonaat gebufferde Littorellion-vegetatie). Positieve resultaten bleven echter
uit en er ontstond opnieuw een mineraalzure toestand met beperkte natuurwaarde (mond. med. L. Denys).

Vaak worden enkel ingrepen (vnl. plaggen en ontbossen) gedaan in de oeverzones van bestaande, vaak gedegra-
deerde vennen (o.m. in het Bergerven (Maasmechelen), Keurheide (Hasselt) (met o.m. nieuwe groeiplaatsen van
Klokjesgentiaan), Zwartven en Klotven (Ravels) en Rouwmortelven (As). Hierbij worden vnl. natte heidevegeta-
ties hersteld.
In het Zwartgoor (Ravels) werden ten tijde van de ontginning (begin vorige eeuw) steile oevers opgeworpen
(met baggermateriaal), die beplant werden. Aan de westzijde van het Zwartgoor werden bomen gekapt en werd
enkele jaren terug de oever vergraven, waardoor hij geleidelijk aan oploopt. Hierdoor ontstond een mineraal
milieu met wisselende peilen. De vestiging van vensoorten van een eerder gebufferd milieu gebeurde snel. O.m.
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volgende soorten werden er aangetroffen: Moerasher tshooi (zeer talrijk), Witte waterranonkel, Veelstengelige
waterbies,Vlottende bies, Drijvend fonteinkruid en Drijvende egelskop als vensoorten. Deze soorten verschenen
spontaan of breidden zich sterk uit na de ingreep. Verder komen hier ook Bruine snavelbies, Koningsvaren,
Moerasstruisgras, Waternavel, en Grote wederik voor.
Door gericht openkappen van een verlande oevervegetatie, gedomineerd door Pijpenstrootje, en aanvullend
plagbeheer langs de oevers van het nooit ontgonnen Klotgoor (Ravels) konden vnl. natte heiden en veenmosve-
getaties hersteld worden.
Op de venoevers werden o.m. veenmosbulten, Kleine veenbes, Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw, Veenpluis,
Knolrus, Bruine snavelbies, Witte snavelbies, Pijpenstrootje en Dopheide aangetroffen.

VI.3.3.3. NIEUWE PLASSEN

VI.3.3.3.1. EUTROFE VEGETATIERIJKE PLASSEN

Vnl. in het poldergebied (Uitkerkse Polder) werden in 1995 met succes een aantal kleinere plassen uitgegraven.
In tegenstelling tot de waterplanten- en oevervegetaties van sloten en kreekrestanten, die in het volledige pol-
dergebied de laatste 10 nagenoeg volledig zijn verdwenen (incl. vervuilingstolerante kroossoorten) (Vanhecke,
2002), werden deze (geïsoleerde plassen) vrij snel gekoloniseerd door oeversoorten zoals  Zwanebloem,
Mattenbies, Gewone waterbies, Rode waterereprijs, Kalmoes, Zilte rus, Heen en Moeraszuring. In het water zelf

werd Zannichellia gevonden. In hoeverre deze vegetaties stabiel zijn, moet nog blijken.

Figuur 6.10  Nieuw polderplasje in de Uitkerkse Polder met uitbundige bloei van Zwanebloem.

In de voormalige akkers van de Grote Keignaert werden eveneens enkele kleinere plassen uitgegraven.Vnl. wier-
flap is dominant aanwezig. De vegetatie beperkt zich hier tot de randen (Platte rus, Riet). In één plasje werden
massaal Watergentiaan aangetroffen; vermoedelijk werd deze soort geïntroduceerd.



119

NATUURTYPEN HERSTELLEN/ONTWIKKELEN :
VOORBEELDPROJECTEN IN VLAANDEREN EN AANZET TOT VU ISTREGELS

VI.3.3.3.2. MESOTROFE VEGETATIERIJKE PLASSEN

In de Daknamse Meersen (Lokeren – Daknam) werd in 1998 op kleine schaal (10 a) een nieuwe turfput uitge-
graven. Onder een alluviale kleilaag komt hier veen met moeraskalk voor. Afgraving tot in deze door kwel beïn-
vloede laag (± 1,5 m) leverde spectaculaire resultaten op. Waterviolier, Puntkroos, Groot blaasjeskruid, Gewoon
sterrekroos en Gewoon kranswier zijn zeer talrijk. Daarnaast komen ook nog vele oeversoorten voor zoals

Poelruit, Grote egelskop, Holpijp, Pijptorkruid, Watermunt, Bruin cypergras, Waterpunge, Lidrus, Scherpe zegge,
Grote wederik, Riet….
Figuur 6.11  Rijke waterplantenvegetatie met o.m. Waterviolier, Gewoon kranswier, Riet en

Groot blaasjeskruid in een nieuwe turfput in de Daknamse Meersen.

VI.3.3.3.3. OLIGOTROFE PLASSEN

In de Ruilverkaveling Ravels werden een aantal nieuwe vennen gegraven in voormalig intensief gebruikte graslan-
den. In geen enkel geval kon echter een oligotrofe plas met de daarbij horende vegetaties bekomen worden.
Competitieve soorten zoals Pitrus, Knolrus, Moerasstruisgras, Waterpostelein of Mannagras domineren. In de
oevers worden vnl. graslandsoorten aangetroffen (Gestreepte witbol, Kruipende boterbloem, Waternavel,
Schildereprijs; in een enkel geval ook natte heidesoorten en venoeversoorten zoals Tormentil, Veelstengelige
waterbies, Kleine zonnedauw en Moeraswolfsklauw).
Gelijkaardige resultaten werden verkregen in het Bulskampveld (Beernem). Plagplekken in voormalige venmilieus
in 2000 en 2001 werden snel gekoloniseerd door Knolrus.Toch verschenen ook een beperkt aantal voor de regio
zeldzame vensoorten zoals Vlottende bies, Duizendknoopfonteinkruid en Stijve moerasweegbree.
In de Sint-Maar tensheide (Bocholt) werden in 1998 enkele kleine vennen aangelegd in vochtige tot droge gras-
landen (voormalige heide). O.a. Pilzegge,Vlottende bies, Veelstengelige waterbies en Wijdarige zegge verschenen
op de nieuwe venranden, samen met een aantal heidesoorten zoals Dopheide en Tormentil.
In de Ronde Put (Mol) werden enkele kleinere, ondiepe  depressies gegraven in grasland (voormalige heide). De
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vegetatie in deze depressies wordt gedomineerd door Waterpostelein en wierflap. Verder komen hier abundant
Pitrus, Geknikte vossenstaar t en Ruw walstro voor. Lokaal komt Snavelzegge hier talrijk voor.

Figuur 6.12  Nieuwe, ondiepe depressie met o.m. Waterpostelein, Pitrus en Snavelzegge in een

voormalig intensief gebruikt grasland nabij de Ronde Put.

VI.3.4. HOOFDLIJNEN

- Grootschalig herstel van aquatische systemen werd tot op heden nog maar zelden uitgevoerd in
Vlaanderen. Nochtans is de afname van de natuurwaarden in deze systemen dramatisch. De laatste jaren is
door gericht onderzoek in Nederland en nieuwe ervaringen (en onderzoek) in Vlaanderen de kennis betref-
fende herstel- en verstoringsprocessen sterk gestegen.
- Naast de fundamentele problemen (zoals eutrofiëring en verzuring) die ook in niet aquatische systemen
een belangrijke oorzaak van degradatie van natuurwaarden vormen, zijn bij het herstel van vegetatierijke en
heldere plassen ook complexe biotische interacties cruciaal, in die mate zelfs dat in vele gevallen het herstel
van een gunstige abiotische uitgangstoestand onvoldoende is om tot een geslaagd herstel te komen. Actief
biologisch beheer is vaak absoluut noodzakelijk.
- De complexiteit van vele aquatische systemen en de vele verschillende natuur types naar waar moet
gewerkt worden, laat niet toe om simpele vuistregels te formuleren. Onderzoek vooraf, voor het beschrij-
ven van de huidige situatie en het inschatten van potenties, is bijna steeds nodig. Tot de belangrijkste maat-
regelen die ingezet worden bij natuurontwikkeling en herstel behoren:

° afkoppelen van nutriëntenbronnen
° verwijderen van sliblagen
° verwijderen van zoöplankton-etende en benthos-etende vissen
° actief inbrengen van vis-etende vissoorten (juveniele Snoek)
° verhogen van de buffercapaciteit tegen verzuring door gedoseerde inlaat van kalkrijk water of

bekalking van de inzijgzones.
° periodieke drooglegging
° open maken van de omgeving (kappen bos in een brede strook rondom de plas)

- Belangrijke praktische bezwaren zijn de hoge kostprijs voor het afvoeren van slib en het vinden van geschik-
te stor tlocaties.
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VI.4. NATTE POLDERGRASLANDEN, ZILTE GRASLANDEN EN ZILVERSCHOONGRASLANDEN

Diverse natuurontwikkelingsmaatregelen werden de voorbije jaren genomen in het poldergebied. Deze maatre-
gelen situeren zich vooral langs lineaire infrastructuur (wegen, waterlopen).
Er werden echter ook maatregelen genomen op perceels- en gebiedsniveau in bestaande natuurreservaten, als
uitbreiding van natuurreservaten of als volledig nieuwe inrichting van natuurgebieden in het kader van ruilverka-
velingen.

VI.4.1. DOELSTELLINGEN

In de meeste gevallen is de doelstelling de ontwikkeling van soortenrijk nat grasland, al dan niet met soorten uit
zilte milieus, en het herstel van weidevogelpopulaties. Doelstellingen zijn echter vaak vaag geformuleerd (“vernat-
ting”, “herstel kleinschalig polderlandschap”).

VI.4.1.1. NATUURTYPEN

Volgende natuur typen (Zwaenepoel et al., 2001) kunnen hier aan gekoppeld worden (tabel 6.5):

Tabel 6.5  Doeltypes voor natuurontwikkeling. 

natuurtypegroep natuurtype BWK-eenheden

Zilte graslanden Gewoon kweldergras-verbond Hpr* + Da, Hpr + Da

Stomp kweldergras-verbond Hpr* + Da, Hpr + Da

Verbond van Engels gras Hpr* + Da, Hpr + Da

Zeekraal-verbond Da, Hpr* + Da, Hpr + Da

vochtige graslanden Zilverschoon-verbond geen eigen symbool:

Hc (onterecht); vaak: Hpr + Da,

Hpr*, Hpr, Hp*

De natuur typen “Gewoon kweldergras-verbond” en “Zeekraal-verbond” werden niet in door ons onderzochte
natuurontwikkelingsprojecten aangetroffen. Deze types zijn zeer zeldzaam in het binnendijkse poldergebied, maar
kunnen wel als doeltype fungeren voor natuurontwikkeling. De overige types komen verspreid in het polderge-
bied voor (vnl. in de oostkust- en middenkustpolders), zij het steeds in zeer kleine vlekken. In totaal gaat het over
enkele tientallen hectaren. Zilverschoongraslanden zijn in goed ontwikkelde vorm te vinden in het volledige pol-
dergebied. Hoewel nog niet zeldzaam, is het type toch drastisch in oppervlakte afgenomen door de afname van
reliëfrijk poldergrasland (40-60%) tijdens de laatste twee decennia.

VI.4.1.2. STRUCTUURVARIATIE

Herstel van zilte graslanden en Zilverschoongraslanden gaat bijna steeds gepaard met het herstel van microreli-
ëf. Tredzones, zones met rond het maaiveld fluctuerende grondwaterpeilen die tijdelijk onbegroeid of over-
stroomd zijn en overgangszones (van hoog naar laag; van nat naar droog; van zilt naar zoet) spelen een belang-
rijke rol. Het gaat dus vnl. om het herstel van een structuurrijk maaiveld. De structuurvariatie van de vegetatie
wordt hierdoor bepaald. Verder komt in de goed ontwikkelde typen elk jaar een periode voor met een korte
vegetatie (meestal winter-vroege lente), waardoor strooiselvorming en verruiging niet optreden. Structuurvariatie
in de vegetatie wordt tijdens het groeiseizoen verder vnl. bepaald door begrazing en betreding
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VI.4.2. MILIEUPROBLEMEN EN HERSTEL IN NATTE POLDERGRASLANDEN

Herstel van zilte graslanden en Zilverschoongraslanden richt zich vnl. op het herstel van de grondwaterstand.
Deze grondwaterstand volgt natuurlijke, seizoenale schommelingen: van plasdras tot ± 30-40 cm onder het maai-
veld in de droogste periodes. Ontwatering is één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de hier
beschouwde doeltypes en geeft aanleiding tot soortenarme rompgemeenschappen gedomineerd door grassen
(Zwaenepoel et al., 2001). Langdurig stagnerend water is echter evenmin gewenst. Ook hier ontstaan na verloop
van tijd soortenarme vegetaties (met b.v. Scherpe zegge).
Uiteraard speelt ook het zoutgehalte van het grondwater in de wortelzone een grote rol. Voor de zilte graslan-
den moet zilt grondwater in de wortelzone domineren.Voor de Zilverschoongraslanden spelen overgangszones
tussen zilt en zoet een grote rol, of stagneert tijdelijk zoet water op zilt grondwater.
Hoewel  zilte graslanden en Zilverschoongraslanden van nature op vrij voedselrijke bodems voorkomen, zijn de
mestgiften die gehanteerd worden in de hedendaagse landbouw toch te hoog voor het behoud van goed ont-
wikkelde vegetaties. Soorten als Fioringras of Geknikte vossenstaar t gaan dan vaak domineren (Zwaenepoel et
al., 2001).
In de praktijk wordt bij het herstel van natte poldergraslanden vaak de techniek van het afgraven van de toplaag
aangewend, waardoor de invloed van het grondwater in de wortelzone wordt hersteld (Van Uytvanck, 2002).

VI.4.3. RESULTATEN IN DE GESELECTEERDE GEBIEDEN

Figuur 6.13  Ligging van de geselecteerde gebieden : PB = Puidebroeken; UP = Uitkerkse Polder;

SW = Schorreweide; RP = Rode Poort; HC = Hoeve Cardinael; TRP = Toeristisch recreatief park

Raverseyde; GK = Grote Keignaert; PD = Polders rond Damme.

VI.4.3.1. VEGETATIEONTWIKKELING

Positieve ontwikkelingen in de vegetatie worden in veel gevallen snel bereikt. Vele doelsoorten kunnen natuur-
ontwikkelingsgebieden in het poldergebied goed koloniseren. Wellicht speelt verbreiding via water een belangrij-
ke rol (tijdelijk geïnundeerde deelgebieden). In vele terreinen wordt door afgraving een relatieve stijging van de
grondwater tafel gerealiseerd, met herstel van de invloed van dit grondwater in de wortelzone. Zeker in zilte
gebieden (Uitkerkse polder, bijlagen 28,29,30; Schorreweide, bijlage 31, TRP Raverseyde, bijlage 6), leidt dit tot
een snelle vestiging van doelsoorten omdat deze door hun zouttolerantie een competitief voordeel hebben t.o.v.
andere, vaak banale soorten die op niet zilte plaatsen de eerste kolonisators zouden zijn.
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In een aantal gevallen wordt een positieve vegetatieontwikkeling geremd door inzaai van grasmengsels. In de mees-
te gevallen wordt na inzaai een graasbeheer gevoerd, hetgeen als uiteindelijk beheer in vrijwel alle gevallen wense-
lijk is. Graasbeheer als initieel beheer kan echter zeer moeilijk de dominantie van de ingezaaide soorten (vaak zeer
competitieve soorten zoals meerjarig Italiaans of Engels raaigras) doorbreken, tenzij in zeer natte situaties, waarbij
tredgaten dienst doen als kiemplaatsen voor nieuwe soorten die het terrein koloniseren. Een initieel maaibeheer is
vaak wenselijk, maar door de aard van het terrein (microreliëf) vaak moeilijk te realiseren.
De beste resultaten voor de vegetatie worden gehaald in terreinen waar de bouwvoor is afgegraven of afgeplagd
en waar de invloed van al dan niet zilt grondwater (of oppervlaktewater) werd hersteld. Restgronden in vergraven
terreinen leveren in de meeste projecten banale soorten op (Rode Poort, bijlage 32; Hoeve Cardinael, bijlage 33).

VI.4.3.1.1. DOELSOORTEN

Als doelsoorten worden de kensoorten en karakteristieke soorten (cf. Zwaenepoel, 2002;Westhoff & Den Held,
1975; Schaminée et al., 1996) van de hoger vermelde natuur typen (op verbondsniveau) gekozen (+ de ken- en
differentiërende (t.o.v. het verbond) soorten op een lager (plantensociologisch) niveau. Een aantal zeer zeldzame
kensoorten, die slechts van enkele locaties in Vlaanderen bekend zijn, werden weggelaten.Verder worden ook een
aantal begeleidende soorten meegenomen, die karakteristiek zijn voor de goed ontwikkelde vegetaties van dit
type. Enkele van deze soorten komen in meer dan één type voor, maar worden hier slechts één keer vermeld.
In tabel 6.6  wordt een overzicht gegeven van de doelsoorten en hun presentie in de verschillende locaties.

Tabel 6.6  Presentie van doelsoorten in de verschillende locaties (PB = Puidebroeken; UP =

Uitkerkse Polder; SW = Schorreweide; RP = Rode Poort; HC = Hoeve Cardinael; TRP =

Toeristisch recreatief park Raverseyde; GK = Grote Keignaert; PD = Polders rond Damme).

Kensoorten zijn vet gedrukt; typische soorten die niet werden aangetroffen zijn ondermeer

Blauw kweldergras en Zeegerst.

Doeltype \ locatie PB UP 1 UP2+3 SW RP HC TRP GK PD

Kamgrasland

Kamgras * *

Madeliefje * * * * *

Timoteegras * *

Kattedoorn *

Veldgerst * * *

Zilte graslanden s.l

Stomp kweldergras * * *

Zilte schijnspurrie * *

Zilte rus * * * * * * *

Melkkruid * * *

Kortarige zeekraal * * *

Schorrekruid * *

Dunstaar t *

Schorrezoutgras * *

Bleek kweldergras *

Gerande schijnspurrie * * *

Zilt torkruid *

Heen * * * * * * *

Spiesmelde * * *
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Doeltype \ locatie PB UP 1 UP2+3 SW RP HC TRP GK PD

Zilte zegge * * *

Zilte greppelrus *

Zulte * * * *

Hertshoornweegbree *

Zeevetmuur *

Zilverschoongrasland s.l. 

Valse voszegge * *

Zilverschoon * * * * * *

Ruige zegge * *

Smalle rolklaver *

Fioringras * * * * * * * * *

Geknikte vossenstaart * * * * * * * * *

Behaarde boterbloem * * * *

Pijptorkruid * *

Lidrus *

Slanke waterbies * * * * *

Aardbeiklaver * * * *

Zeegroene rus * * * * *

Moeraszoutgras * *

Platte rus * * *

Watermunt * * * *

Zeegroene zegge * *

Andere

Pinksterbloem *

Knopig doornzaad

Selderij *

Waterpunge * * * *

Goudzuring *

Moeraszuring. *

Ruwe bies * *

Fraai duizendguldenkruid *

Echt duizendguldenkruid * *

Zwanebloem *

Witte/Slanke waterkers *

Groot moerasscherm * *

Blauwe zegge *

Borstelbies *

Heelblaadjes * * *

VI.4.3.1.2. STRUCTUURVARIATIE

De waardevolste vegetatiestructuren (én vegetaties) worden aangetroffen in oude klei- of veenontginningen (b.v.
Puidebroeken, bijlage 34, Uitkerkse Polder, bijlage 28) . Samen met begrazing en tijdelijke inundatie lever t dit vaak
het typische bult-slenkpatroon op dat vaak zeer soortenrijk is door de sterke gradiëntwerking in dergelijke ter-
reinen. Door machinale afgraving kunnen dergelijke structuren op korte termijn niet gerealiseerd worden. Het
begrazingsbeheer zal hier naar verwachting op termijn een belangrijke rol spelen.
De beoordeling van de waarde van vegetatiestructuren is voor natte poldergraslanden echter moeilijk omdat in
sommige gevallen ook afgravingen gebeuren in functie van het creëren van ondiep water zonder bultig patroon
(vnl. voor vogels). In tegenstelling tot b.v.Tureluur en Watersnip, die bultige terreinen prefereren, worden andere
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stellopers aangetrokken door dergelijke ondiepe open waterpar tijen met schraal begroeide slikoevers  (b.v.
Witgatje, Kleine plevier, Kluut) (mond. med. G. Spanoghe). Dergelijke slikken zijn eveneens bijzonder voor de
vegetatie. Het is vaak op deze plaatsen dat grotere oppervlaktes met Schorrekruid en Zeekraal worden aange-
troffen. Ook één van de weinige vindplaatsen van Bleek kweldergras bevindt zich in een dergelijk terrein
(Uitkerkse Polder, bijlage 30).

VI.4.3.2. FAUNA

De fauna werd slechts fragmentair onderzocht. Slechts van enkele gebieden waren broedvogelgegevens beschik-
baar (Uitkerke (bijlagen 30 en 31, Keignaer t (bijlage 35), Rode poort, bijlage 32).
In elk geval mag gesteld worden dat gerichte afgravingen en vergravingen in een geschikt en voldoende groot
landschap vaak zeer succesvol zijn voor het herstel of de uitbreiding van weidevogelpopulaties (Grutto,Tureluur).
Ook herstel van reliëfrijke graslanden op akkers kan leiden tot succesvolle vestiging van doelsoorten (b.v. in de
Grote Keignaer t).
De rol van het omliggende landschap is echter zeer groot. In de Puidebroeken (bijlage 34) zijn geschikte en his-
torische habitats aanwezig als “eiland” in een intensief gebruikt akkerlandschap. De weidevogelpopulatie is eer-
der slecht ontwikkeld (Kievit). Natuurontwikkeling in de Grote Keignaer t op een gelijkaardige oppervlakte lever t
op een ogenschijnlijk minder geschikt habitat veel betere resultaten (omliggende weiden, kreken…).
Zowel in Damme (bijlage 36) als in de Grote Keignaer t (bijlage 35) werden vanuit akker omgezette graslanden
ook snel gebruikt als overwinteringsplaats voor Kleine rietgans, die nochtans bekend staat als een plaatstrouwe
soort (zelfs op perceelsniveau) (mond. med. R. Pillen).
Van ongewervelden worden bij afgravingen zeer zeldzame pionierssoorten van kale bodems aangetroffen
(Deconinck et al. 2002). Dit kan voor een deel te wijten zijn aan de te beperkte kennis van ongewervelden in
het polderlandschap, maar ook aan de relatieve zeldzaamheid van natte pionierssituaties in deze streek.
In bijna alle gevallen gelden de algemene ecologische principes i.v.m. het voorkomen van vage grenzen. Het creë-
ren van geleidelijke overgangen in abiotiek (vocht, bodem, zoutgehalte, hoogte) komt tot uiting in rijke levensge-
meenschappen. In een enkel geval werd daarmee onvoldoende rekening gehouden (steile overgangen naar
oevers, voedselrijke grond boven voedselarme door vergraving) .

VI.4.3.3. NUTRIËNTEN

In een aantal terreinen kon door gewasanalyses een idee verkregen worden van de nutriëntenhuishouding.
Afgraving leidde in de overgangszone van duin naar polder tot een zeer sterke reductie van beschikbare nutriën-
ten (vnl. P, bijlage 6). In de zilte poldergraslanden was dit niet het geval, maar werden in gewasstalen wel N/P-ratio’s
en absolute N- en P- gehaltes bereikt die zeer goed overeenkomen met referentieterreinen. De maatregelen leid-
den tot een reductie van N. Hetzelfde resultaat werd bereikt in de terreinen waar geplagd en bevloeid werd.
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VI.4.4. HOOFDLIJNEN

- Zilte graslanden en Zilverschoongraslanden kunnen op relatief kor te termijn ontwikkeld worden op soor-
tenarme graslanden en akkers.
- Het herstel van waardevolle vegetaties gaat in bijna alle gevallen gepaard met het herstel van een hoge
grondwaterstand, die natuurlijke schommelingen volgt, maar niet langdurig (maanden) buiten het bereik van
de wortelzone zakt. Voor het herstel van zilte graslanden is het bereik van zilt grondwater doorslaggevend.
Voorspellingen van het type zilt grasland kunnen op basis van de terreinen niet gedaan worden. In de mees-
te gevallen volstaat een relatieve grondwaterpeilverhoging van het perceel (door verlaging van het maaiveld),
hoewel een globale peilverhoging met zilt grondwater voor het volledige gebied wellicht een meer duurzame
oplossing vormt.
- Het herstel van een geschikte grondwater tafel is van groter belang dan het verkrijgen van een voedselar-
mer situatie. In voedselarme situaties kunnen zich echter wel bijzondere graslandtypes ontwikkelen. Over de
houdbaarheid op langer termijn is echter weinig geweten.
- De invloed van stagnerend water is wellicht van groot belang voor de verbreiding van soorten naar nieuwe
deelgebieden (b.v. afgravingen).
- Halfextensief graasbeheer (seizoensbegrazing) is in de meeste gevallen geschikt voor de ontwikkeling van de
beoogde doeltypes, hoewel door maaibeheer schralere types (b.v. aan de binnenduinrand)  kunnen ontwik-
keld worden.
- Het inzaaien van akkerpercelen met een grasmengsel, zonder ingrijpende abiotische veranderingen (b.v.
grondwaterpeilverhoging), kan de ontwikkeling van soortenrijke gemeenschappen ver tragen, zeker onder een
graasbeheer.
- Fauna-elementen reageren zeer snel en vaak positief op natte pionierssituaties in de polderstreek. Met name
voor weidevogels en loopkevers leveren afgravingen zeer goede resultaten. Zeker voor vogels is het omrin-
gende landschap van groot belang. Dit gegeven moet meegenomen worden bij beslissingen over ingrijpende
maatregelen.
- Belangrijke landschappelijke, cultuurhistorische en geomorfologische waarden moeten meer doorwegen bij
het nemen van beslissingen over ingrijpende maatregelen.
- Financiële (afgravingen) en mogelijke draagvlakproblemen (polders = landbouwstreek) moeten best vooraf
ingeschat worden, zodat tijdens het proces van natuurontwikkeling geen onverwachte problemen opduiken.
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VI.5. MATIG VOEDSELRIJKE NATTE GRASLANDEN EN KLEINE ZEGGENVEGETATIES

Matig voedselrijke natte graslanden en kleine zeggenvegetaties worden hier samen besproken (hoewel in de
meeste syntaxonomische indelingen deze laatste vegetaties bij de moerassen gerekend worden) omdat ze vaak
in elkaar overgaan en veel doelsoorten gemeenschappelijk hebben. Dit geldt zeker voor Dotterbloemgraslanden,
een (veelvormig) type dat in het Vlaamse natuurbehoud zeer vaak als doeltype wordt gesteld voor behoud, ont-
wikkeling of herstel.Vele soorten van natte (al dan niet kwelbeïnvloede) milieus kenden een sterke achteruitgang
in de laatste decennia door biotoopverlies (van Duren et al., 1997). Het resterende areaal aan soortenrijk nat
grasland (0,09-0,19% van de Vlaamse oppervlakte) en natte ruigte (<0,3 %) in Vlaanderen is bijzonder beperkt
(Van Landuyt et al., 1999). De bijzonderste types (natte schraallanden s.l.) en kleine zeggenvegetaties betreffen
hooguit enkele 10-tallen ha (Zwaenepoel et al., 2002;Vandenbussche et al., 2002A).

VI.5.1. DOELSTELLINGEN

De hier besproken vegetatietypes situeren zich vnl. in natuurgebieden, waar een natuurrijk cultuurlandschap
wordt nagestreefd. Het reguliere beheer valt hoofdzakelijk onder patroonbeheer (ingrepen op perceelsniveau).
Ook herstelbeheer en natuurontwikkeling situeren zich op dit niveau (behalve voor waterpeilverhogingen die
vaak op gebiedsniveau effect hebben).

VI.5.1.1. NATUURTYPEN

Volgende natuur typen (Zwaenepoel et al., 2002; Vandenbussche et al., 2002A) kunnen hier aan gekoppeld wor-
den (tabel 6.7):

Tabel 6.7  Doeltypes voor natuurontwikkeling.

natuurtypegroep natuurtype natuur-subtype BWK-eenheden

Moeras Laagveenmoerassen met kleine Zure laagvenen met

zeggen of Mesotrofe laagveen- Wateraardbei en 

moerassen Zwarte zegge Ms

Natte graslanden Glanshavergrasland Hu(+Hc), Hp*

Dotterbloemgrasland Hc

Moerasspirearuigte Hf

Vochtige venige graslanden met 

biezenknoppen en pijpenstrootje Blauwgraslanden Hm

Veldrusassociatie ? (Hj)

Bij de moerastypes beperken we ons hier tot de niet-lineaire types (hoewel in principe alle types in lineaire of
niet-lineaire vormen kunnen voorkomen).
De gemeenschappen van smalle voedselrijke waterlopen, poelen, oevers en drijftillen vallen buiten het bestek
van deze studie (gemeenschap van Groot moerasscherm en Stomp vlotgras; gemeenschap van Water torkruid en
Zwanebloem (zie wel bij “natte poldergraslanden”); gemeenschappen van Hoge cyperzegge en Waterscheerling).
Natuurontwikkelingsprojecten met verlandingsgemeenschappen van Pluimzegge, basenrijke laagvenen en duinval-
leien met Parnassia, Dwergzegge of Tweehuizige zegge en voedselarme vengemeenschappen met Draadzegge
werden niet aangetroffen.
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Natte Glanshavergraslanden worden niet in dit rijtje opgenomen bij de indeling van Zwaenepoel et al. (2002).
Door hun ligging (riviervalleien) en de aard van de ingrepen worden ze echter best hier behandeld. In een aan-
tal gevallen worden door natuurontwikkeling mozaïekvegetaties bekomen, waarin naast de hier vermelde doelty-
pes ook hoogproductieve moerasvegetaties voorkomen (rietmoeras en grote zeggenvegetaties).
De hier beschouwde types kennen een ruime verspreiding in Vlaanderen. Herstelbeheer is bijna uitsluitend gesi-
tueerd in beekvalleien en rivieralluvia.

VI.5.1.2. STRUCTUURVARIATIE

Voor het herstel van de hier behandelde graslandtypes is de vegetatiestructuur van secundair belang. Maaibeheer
is bijna steeds nodig om deze types te handhaven of te ontwikkelen, waardoor weinig of geen ruimte overblijft
voor de ontwikkeling van structuurrijke vegetaties. In de moerasvegetaties zijn mozaïeken met ruigtes en broek-
bos vaak wel relevant (zeker in de kleinere beekvalleien).

VVVVVVVI.5.2. MILIEUPROBLEMEN BIJ HERSTEL VAN SOORTENRIJKE NATTE GRASLANDEN EN KLEINE

ZEGGENVEGETATIES

De twee belangrijkste ingrepen die nodig zijn bij herstel van de beoogde doeltypes zijn het verlagen van de
nutriëntenbeschikbaarheid (Van Duren, 2000; Olff & Bakker, 1991; Van Der Woude et al., 1994) en vernatting
(Grootjans & Van Diggelen, 1995). Reductie van de nutriëntenbeschikbaarheid wordt vooral bereikt door maai-
en en het verwijderen van een voedselrijke toplaag en vernatting. Bij vernatting zijn waterpeilen, waterpeilschom-
melingen en waterkwaliteit van belang.
Van Duren (2000) wijst op het feit dat snel herstel niet evident is in landschappen die duizenden jaren nodig had-
den om zich te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de Vlaamse situatie (opbouw alluvia, veenvorming, aanpassingen
van vegetaties aan langdurig en extensief landbouwbeheer).
De meeste soortenrijke natte graslanden worden gekenmerkt door N- limitatie of colimitatie van N en K (Van
Duren et al., 1997;Verhagen & Van Diggelen, 2001). In verdroogde hooilanden op veen treedt K-limitatie op, waar-
door mogelijks typische Calthionvegetaties niet meer kunnen herstellen, ook na vernatting (van Duren et al.,,
1997). Gough & Marrs (1990) veronderstellen op basis van productie en beschikbaar P evenwel in een groot
aantal systemen, waaronder ook halfnatuurlijk graslanden, P-limitatie. Boeye et al., (1997) toonden eveneens P-
limitatie aan in natte schraallanden en kleine zeggenvegetaties.
Herstel moet zich vaak richten op een bijkomend effect van verdroging. In vele terreinen treedt naast verdroging
ook verzuring van de bovenste bodemlaag op. In vele herstelprojecten in Nederland probeert men deze verzuring
tegen te gaan door de combinatie van het afplaggen van deze verzuurde laag en het verhogen van het waterpeil,
waardoor vnl. in de winter weer kwelwater de wortelzone kan opladen met basen (Jansen & Schipper, 1997).
Naarmate men er in slaagt om meer of minder de invloed van basenrijke kwel te herstellen (indien aanwezig) ver-
schuift de vegetatie van blauwgrasland naar kleine zeggenvegetaties of Dottergrasland. In het laatste type treedt een
grotere invloed van voedselrijk oppervlakte water (overstroming) op (Zwaenepoel et al.,, 2002).
In de natte graslanden mag het grondwater in de winter tot het maaiveld reiken, maar langdurige overstroming kan
zeer nefast zijn (zeker voor de schralere types). Ook grote peilschommelingen (> 60 cm) kunnen voor problemen
zorgen bij de handhaving van Dottergraslanden (Verlinden, 1988). In de zomer mag er een zekere uitdroging optre-
den, maar mag het water niet verder wegzakken dan ± 30-40 cm (Weeda, 1994; Huybrechts et al., 2000).
Het herstel van Grote Zeggenvegetaties en natte ruigtes is veel minder delicaat. Het voornaamste verschil met
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de hier besproken graslandtypes is de overstromingsduur of –frequentie, die veel langer (hoger) zijn en de per-
manent hoge grondwaterstanden (waarbinnen wel hoge schommelingen kunnen optreden) (Grootjans, 1986;
Aubroeck et al., 1998). Van belang zijn waterpeilen, waarbij de planten zelf niet volledig, langdurig onder water
komen.

VI.5.3. RESULTATEN IN DE GESELECTEERDE GEBIEDEN

Figuur 6.14  Ligging van de geselecteerde gebieden: DV=Damvallei; WH=Wachtbekken Hoeleden;

TV=Turnhouts vennengebied; AS=Achter Schoonhoven; RS=Ruilverkaveling St.-Lenaerts;

ZB=Zevenbergen; DM=Daknamse meersen; SH=Smeetshof; LM=Leiemeersen; OB=Olens Broek.

VI.5.3.1. VEGETATIEONTWIKKELING

Vernatting van graslanden (vaak geformuleerde doelstelling) is op zich meestal relatief eenvoudig te bereiken
door afgraving of kleinschalige peilverhoging. De kwaliteit van de vegetaties staat echter vaak niet in verhouding
tot de geleverde inspanningen. In vele gevallen gaan storingssoorten de vegetatie van begin af aan domineren.
Vaak treedt Pitrus dominant in de vegetatie op (b.v. Wachtbekken Hoeleden, bijlage 37, Olens Broek, bijlage 25).
Deze soort heeft een brede ecologisch amplitude en is een belangrijke soort in vrijwel elke zaadbank in natte,
verstoorde omstandigheden, die het onderwerp uitmaken van natuurontwikkeling. Door zijn grote concurrentie-
kracht kunnen initieel gunstige ontwikkelingen teniet worden gedaan. Liesgras, Rietgras en Hennegras kunnen
(weliswaar in andere omstandigheden) voor gelijkaardige problemen zorgen.
Gunstige vegetatieontwikkelingen zijn vaak te vinden in zandbodems en niet veraarde (= verdroogde en daar-
door gemineraliseerde) veenbodems (b.v. Damvallei, bijlage 38; Leiemeersen, bijlage 39,Turnhouts Vennengebied,
bijlagen 40 en 41; Olens Broek, bijlage 47). Herstel op zwaardere, natte bodems blijkt veel moeilijker te zijn, ten-
zij voor de vegetatietypes die regelmatig of langdurig mogen overstromen.
In een aantal gevallen (lokale waterpeilverhogingen) ontwikkelen zich mozaiëken van moerasvegetaties en nat
grasland (b.v. Smeetshof, bijlage 42).
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VI.5.3.1.1. DOELSOORTEN

Als doelsoorten worden de kensoorten en karakteristieke soorten (cf. Zwaenepoel, 2002; Westhoff & Den Held, 1975;

Schaminée et al., 1996; Vandenbussche et al., 2002A) van de hoger vermelde natuur typen (op verbondsniveau) gekozen (+

de ken- en differentiërende (t.o.v. het verbond) soorten op een lager (plantensociologisch) niveau. Verder worden ook een

aantal begeleidende soorten meegenomen, die karakteristiek zijn voor de goed ontwikkelde vegetaties van dit type. Enkele

van deze soorten komen in meer dan één type voor, maar worden hier slechts één keer vermeld. In tabel 6.8. wordt een

overzicht gegeven van de doelsoorten en hun presentie in de verschillende gebieden.

Tabel 6.8   Presentie van doelsoorten in de verschillende gebieden (DV=Damvallei;

WH=Wachtbekken Hoeleden; TV=Turnhouts vennengebied; AS=Achter Schoonhoven;

RS=Ruilverkaveling St.-Lenaerts; ZB=Zevenbergen; DM=Daknamse meersen; SH=Smeetshof;

LM=Leiemeersen; OB=Olens Broek). 

Een aantal relevante (meestal kritische) doelsoorten werden niet teruggevonden. Ze worden niet

opgenomen in de tabel. Het betreft o.m. Wateraardbei, Moerasviooltje, Waterdrieblad,

Harlekijn, MoerasstreepzaadAdderwortel, Trosdravik,  Blauwe knoop, Gewone vleugeltjesbloem,

Pijpenstrootje, Klein glidkruid, Bevertjes, Veelbloemige  veldbies, Kruipganzerik, Glad walstro,

Rapunzelklokje, Goudhaver…Kensoorten zijn vet gedrukt.

doeltype   \    gebied DV WH TV AS RS ZB DM SH LM OB

3+4

Laagveenmoerassen met kleine zeggen of Mesotrofe laagveenmoerassen 

Zwarte zegge * * *

Zompzegge * *

Draadrus *

Veenpluis *

Sterzegge *

Moeraswederik *

Waternavel * * * *

Snavelzegge *

Dotterbloemgrasland

Echte koekoeksbloem * * * *

Grote ratelaar * *

Dotterbloem *

Tweerijige zegge *

Brede orchis *

Gevleugeld hertshooi * *

Waterkruiskruid *

Moerasrolklaver * * * * *

Rietorchis * *

Gevlekte orchis *

Holpijp * * *

Egelboterbloem * * * * * * *

Gewone veldbies * *

Veldrus * * *

Geelgroene zegge * * *
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doeltype   \    gebied DV WH TV AS RS ZB DM SH LM OB

3+4

Bosbies *

Pinksterbloem * * * * * * *

Moerasspirearuigte

Moerasspirea * * *

Grote wederik * * * * * *

Grote kattenstaar t * * * * * *

Gewone engelwortel * * * *

Heelblaadjes * * *

Poelruit *

Echte valeriaan * *

Vochtige venige graslanden met biezenknoppen en pijpenstrootje

Biezenknoppen * * * * *

Klimopklokje *

Blauwe zegge * * *

Zeegroene zegge * *

Tormentil * *

Reukgras * * *

Bleke zegge *

Natte Glanshavergraslanden

Glanshaver *

Grote berenklauw *

Groot streepzaad *

Grote bevernel *

Knolsteenbreek *

Margriet * * * *

Knoopkruid * *

Veldlathyrus * * *

VI.5.3.1.2. STRUCTUURVARIATIE

Bij het herstel van de hoger genoemde vegetatietypes speelt de vegetatiestructuur een ondergeschikte rol. Meestal
worden ze gehandhaafd bij maaibeheer. Bij moerasvegetaties is dit anders. Meestal komen in de onderzoeksblok-
ken mozaïekstructuren voor met bos en ruigte. Door het kleinschalig karakter (vaak arbeidsintensief; moeilijk te
bereiken plaatsen) ontstaan bijna steeds zeer structuurrijke moerasvegetaties (vnl. na omvorming van bos).

VI.5.3.2. FAUNA

De fauna werd slechts in een enkel gebied uitvoerig onderzocht. Maaibeheer, vaak noodzakelijk voor herstel van
waardevolle natte graslanden is over het algemeen een minder goede beheersmaatregel voor ongewervelden. In
de praktijk wordt de omgeving waarin natte graslanden worden hersteld echter vaak gekenmerkt door een
extensief beheer, verruiging e.d., waardoor gericht maaibeheer naar de ontwikkeling van vegetaties toe bijna
steeds gerechtvaardigd is. Uitzonderingen hierbij zijn natuurontwikkelingsprojecten die gelegen zijn in intensieve
landbouwgebieden. In het Turnhouts Vennengebied (bijlagen 40 en 41)werden fauna- en floradoelstellingen
gecombineerd, met goed resultaat (gedeeltelijk afgraven, voorzien van waterpar tijen van verschillende dieptes
e.d. zijn belangrijk en goed te verenigen met botanische doelstellingen), hoewel soms eigenaardige structuren in
het landschap ontstaan die niet refereren naar een historisch landschap of een oorspronkelijk reliëf.
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VI.5.3.3. NUTRIËNTEN

In een aantal projecten kon door gewasanalyse een idee verkregen worden van de nutriëntenhuishouding. In alle
terreinen werd N-limitatie vastgesteld of colimitatie van N en P (Damvallei, bijlage 38)). Hierbij moet vermeld
worden dat na de ingreep niet steeds laag productieve vegetaties ontwikkelden (b.v. Wachtbekken Hoeleden, bij-
lage 37; Achter Schoonhoven, bijlage 43; Ruilverkaveling St.-Lenaer ts, bijlage 44; Zevenbergen, bijlage 45), zodat
de interpretatie van de nutriëntenverhoudingen wordt bemoeilijkt. Deze vaststelling is echter belangrijk: in een
aantal gevallen leiden ingrepen enkel tot vernatting en niet tot een herstel van een meer natuurlijke nutriënten-
huishouding.
In 6 gebieden waren ook bodemgegevens voorhanden. Beschikbaar N neemt bijna steeds in belangrijke mate af
na afgraving (Damvallei, bijlage 38; Turnhouts Vennengebied, bijlage 40). Beschikbaar P blijft echter vaak identiek.
In de Daknamse Meersen (bijlage 46) werd echter juist het tegenovergestelde bereikt en in een aantal gevallen
neemt ook N niet beduidend af (venig grasland Damvallei, bijlage 38).

VI.5.4.HOOFDLIJNEN

- In het kader van deze studie konden vnl. terreinen worden onderzocht, waarbij natte graslanden hersteld
werden a.d.h.v. afgraving of afplagging van voedselrijke toplagen.Volledig herstel door afgraving werd in bijna
geen enkel geval vastgesteld. De meeste kansen bieden terreinen die opgehoogd werden, bebost werden of
spontaan verbosten. De invloeden van bemesting zijn hier veel minder voelbaar, zaadreserves in de bodem
blijven goed bewaard en ook de oorspronkelijke hydrologie kon worden hersteld.
In de andere gevallen was herstel van een oorspronkelijke nutriëntenhuishouding problematisch.
Laagproductieve vegetaties werden niet altijd bereikt.Vnl. P maar ook N  wordt niet altijd in voldoende mate
afgevoerd. Relatieve grondwaterpeilverhogingen worden gemakkelijk bereikt door afgraving, maar zijn uiter-
aard beperkt in oppervlakte.
In een vrij groot aantal projecten, die hier niet werden behandeld omdat te weinig basisgegevens voorhan-
den waren, worden na afgraving soortenarme vegetaties gerealiseerd, met veel storingssoorten (vnl. Pitrus).
- Een goede inschatting van de potenties vooraf (aanwezigheid zaadbanken, te realiseren (grond)waterpeil
en (grond)waterkwaliteit) en een lang genoeg volgehouden ontwikkelingsbeheer (bijna steeds is dit maaien)
achteraf zijn cruciaal. Op deze manier kunnen wel soortenrijke vegetaties ontwikkelen, die ook op langere
termijn houdbaar zijn.
- In een aantal volledig nieuw gecreëerde milieus, worden soms verrassende resultaten behaald, hoewel zaad-
banken en populaties van doelsoorten in de omgeving ogenschijnlijk ontbreken. Een voorwaarde is hier dat
een zeer nutriëntenarme situatie ontstaat (b.v. diepe afgraving in Gevaer ts Noord).
- Tijdelijke overstromingen zijn een belangrijke vector voor kolonisatie door doelsoorten (b.v. Achter
Schoonhoven, bijlage 43; Leiemeersen, bijlage 39) van natte graslanden. Hetzelfde geldt voor maaimachines
(Bakker & de Vries, 1988; Couvreur & Hermy, 2002).
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VI.6.   HERSTEL EN ONTWIKKELING VAN SOORTENRIJKE DROGE TOT VOCHTIGE GRASLANDEN (EV. MET

ZOMEN EN STRUWELEN) OP (ZAND)LEEMGRONDEN

In het kader van landinrichting, ruilverkaveling en uitbreiding van reservaten in de (zand)leemstreek komen steeds
meer intensief gebruikte landbouwgronden in beheer. In vele gevallen gaat het om akkers, die deel uit maken van
helling- of plateaugronden in de (zand)leemstreek. Op dergelijke bodems kunnen zich waardevolle (en voor
Vlaanderen vrij zeldzame) Kam- en Glanshavergraslanden ontwikkelen, waar onder graasbeheer ook vaak zoom-
soorten in voorkomen.

VI.6.1. DOELSTELLINGEN

In de meeste gevallen is de doelstelling de ontwikkeling van soortenrijk grasland, al dan niet met struweelvorming.

VI.6.1.1. NATUURTYPEN

Volgende natuur typen (Zwaenepoel et al., 2002) kunnen hier aan gekoppeld worden (tabel 6.9):

Tabel 6.9   Doeltypes voor natuurontwikkeling .

natuurtypegroep natuurtype BWK-eenheden

droge graslanden Glanshaver-verbond hu, hu*, hu°

Glanshaver-verbond met hu, hu*, hu° (vermelding “kalksoorten”

kalksoorten in digitale versie)

Kamgraslanden hp*, hpr*

zomen zoomvegetaties (met kalksoorten) Geen apar te kar teereenheid: vaak 

K-eenheden in combinatie met hu, hu*,

hu° (+ vermelding “kalksoorten” in 

digitale versie)

struwelen struwelen (met kalksoorten) sz, sg, sk, sp, ev. in combinatie met ”/hu”, hub

Vaak is het uiteindelijke doel een mozaïek van struwelen, zomen, en dergelijke soortenrijke graslanden. Omdat
het belang van dergelijke vegetaties in het hedendaagse natuurbehoud sterk aan belang wint (de doelstelling
wordt in vele beheersplannen van reservaten) vermeld, wordt er hier een apar t hoofdstuk aan gewijd.
Kamgraslanden zijn behalve in de polders in heel Vlaanderen enorm in oppervlakte afgenomen Ook van
Glanshavergraslanden zijn nauwelijks nog grote oppervlakten buiten de reservaatssfeer bewaard gebleven
(Kuijken, 1999; Zwaenepoel et al., 2002). Op bermen en dijken komt het type wel nog talrijk voor. De kalkrijke
varianten van beide voorgaande types hebben een zwaar tepunt in de Brabantse en Limburgse leemstreek en het
Maasland en komen ook vnl. in wegbermen, holle wegen en op taluds voor. De  echte zomen, die in dezelfde
regio’s voorkomen behoren tot het Marjoleinverbond (Trifolion medii).
De natuur types worden hier samen behandeld omdat ze vaak eerder in structuur verschillen, dan wel in soor-
tensamenstelling, zeker voor wat de minder goed ontwikkelde vormen en rompgemeenschappen ervan betreft,
die vaak in natuurontwikkelingsgebieden voorkomen.
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VI.6.1.2. STRUCTUURVARIATIE

In de (zand)leemstreek zal, rekening houdend met de relatief geringe oppervlakte die in deze streken voor
natuurherstel in aanmerking komt, bijna steeds voor halfnatuurlijke (al dan niet geperceleerde) landschapstypen
gekozen worden. De hierbij gewenste structuurvariatie op de droge tot matig vochtige terreinen is vaak een
afwisseling van grasland, ruigte, struweel en ev. bos.
In aansluiting met bos is ook de ontwikkeling van mantel- en zoomvegetaties een vaak voorkomende doelstel-
ling.
Een sterke structuurvariatie is vaak een belangrijke doelstelling. Ver trekkende vanuit intensief gebruikte land-
bouwgronden is het immers bijzonder twijfelachtig of ook ooit een hoge soortenrijkdom terug kan verkregen
worden. Kalkrijke bodems in landschappen met veel relictpopulaties (b.v. in bermen en holle wegen) hebben hier-
voor veel meer potentie.

VI.6.2. MILIEUPROBLEMEN BIJ ONTWIKKELING EN HERSTEL VAN SOORTENRIJKE DROGE TOT VOCHTIGE

GRASLANDEN (EV. MET ZOMEN EN STRUWELEN) 

De soortenrijkere types van de hoger vermelde gemeenschappen ontwikkelen zich op matig voedselrijke, kalkrij-
ke, zuidelijk geëxposeerde terreinen. Goed ontwikkelde voorbeelden zijn te vinden in de duinen en op kalkhel-
lingen. Bij natuurontwikkeling is vooral het verkrijgen van matig voedselrijke omstandigheden van belang (zie hier-
voor V.7.).
Met het kunstmatig bovenbrengen van kalkrijke lagen in de bodem (b.v. kalkrijke zandstenen) door diepploegen
of afgraven bestaat tot op heden weinig ervaring. Gezien het waardevolle karakter van de cultuurlandschappen,
waarin dergelijke lagen voorkomen (Brabantse Leemstreek) moet hiermee ook voorzichtig worden omgespron-
gen.

VI.6.3. RESULTATEN IN DE GESELECTEERDE GEBIEDEN

Figuur 6.15   Ligging van de geselecteerde gebieden: ( AB = Altenbroek; MB = Moenebroek; 

HV = Hoegaardse valleien; HB = Hazeberg; WB = Walsbergen; OB = Osbroek; SB = Sulferberg)
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VI.6.3.1. VEGETATIEONTWIKKELING

Uit de bestudeerde projecten blijkt dat vnl. in matig productieve systemen gunstige ontwikkelingen in de vegeta-
tie te verwachten zijn. Bovendien zijn projecten die een langere tijd zijn uitgevoerd soortenrijker of meer gelij-
kend op het doeltype. In slechts één project is sprake van een herstel waarbij de doeltypes een grote oppervlak-
te van het onderzoeksblok hebben ingenomen (Hazeberg, bijlage 9). De vegetatie is er vrij stabiel, maar de houd-
baarheid op langere termijn is nog niet volledig gewaarborgd. In de meeste gevallen hebben zich wel doelsoor-
ten gevestigd, maar wel in kleine aantallen én bedekkingen. In een klein aantal gevallen hebben zich nog geen gun-
stige ontwikkelingen voorgedaan.
Voornamelijk in de terreinen met een braakfase (1-2 jaar), gevolgd door een halfextensieve begrazing en inten-
sief gemaaide terreinen, hebben zich de interessantste ontwikkelingen voorgedaan (Moenebroek, bijlage 10;
Sulferberg, bijlage 48) Wellicht speelt hier echter ook het tijdseffect. Van de hier bestudeerde gebieden, hebben
de begraasde terreinen de langste ontwikkelingstijd. Met Italiaans raaigras ingezaaide en gemaaide terreinen heb-
ben een vrij kor te ontwikkelingstijd, maar hebben het voordeel dat ze bijna alle reeds een zeer laag productieni-
veau halen, waardoor ze in de toekomst (in de meeste gevallen eveneens onder (half)extensieve begrazing), nog
zeer sterk zullen veranderen (Hoegaardse valleien, bijlagen 1 en 2).
In een aantal projecten staan vnl. natuurlijk processen centraal, waarbij gestreefd wordt naar mozaïeken van gras-
land, ruigte, struweel en bos. In Altenbroek ontwikkelt zich onder extensief graasbeheer een mozaïek van ruigtes
en bos (bijlage 49). In het Osbroek komt bosontwikkeling moeizaam op gang. Een te hoge graasdruk (jaarrond-
begrazing) verhindert hier verdere ontwikkeling (bijlage 50).

VI.6.3.1.1. DOELSOORTEN

Als doelsoorten worden de kensoorten en karakteristieke soorten (cf. Zwaenepoel, 2002;Westhoff & Den Held,
1975; Schaminée et al., 1996) van de hoger vermelde natuur typen (op verbondsniveau) gekozen (+ de ken- en
differentiërende (t.o.v. het verbond) soorten op een lager (plantensociologisch) niveau). Een aantal zeer zeldza-
me kensoorten, die slechts van enkele locaties in Vlaanderen bekend zijn, werden weggelaten.Verder worden ook
een aantal begeleidende soorten meegenomen, die karakteristiek zijn voor de goed ontwikkelde vegetaties van
dit type. Enkele van deze soorten komen in meer dan één type voor, maar worden hier slechts één keer vermeld.
In tabel 6.10 wordt een overzicht gegeven van de doelsoorten en hun presentie in de verschillende locaties.

Tabel 6.10  Presentie van doelsoorten in de verschillende gebieden ( AB = Altenbroek; MB =

Moenebroek; HV = Hoegaardse valleien; HB = Hazeberg; WB = Walsbergen (bijlage 52); OB =

Osbroek; SB = Sulferberg). Kensoorten staan vet gedrukt.

doeltype \ locatie AB MB HV HB WB OB SB

Kamgrasland

Kamgras * * *

Madeliefje * * * * * * *

Timoteegras *

Kattedoorn *

Kamgrasland + kalksoorten

Ruige leeuwentand *

Zeegroene zegge *

Knautia * * *

Gewoon biggekruid * * * * * * *
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doeltype \ locatie AB MB HV HB WB OB SB

Gewoon duizendblad * * * * * * *

Pinksterbloem * * *

Glanshavergrasland

Groot streepzaad *

Grote bevernel * *

Rapunzelklokje * *

Peen * * *

Fluitenkruid * * * * * * *

Gewone berenklauw * * * * * * *

Gele morgenster *

Margriet * * * *

Knoopkruid * * * *

Rode klaver * * * *

Brunel * * * *

Gewoon reukgras * * * * *

Zomen

Wilde marjolein * * *

Gewone agrimonie * * *

Bosrank * *

Aardaker *

Donderkruid *

Gewone rolklaver *

Sint-Janskruid * * *

Grasklokje *

Aardbeiganzerik *

Valse salie *

Boshavikskruid *

Struwelen en jonge bosopslag

Brem *

Meidoorn * * * * *

Sleedoorn * *

Boswilg * * * * * *

Grauwe wilg * *

Gewone es * * * * *

Zomereik * *

Esdoorn * *

Hondsroos * * * *

Zoete kers *

Gewone vlier * * *

bramen * * *

Rode kornoelje *

Witte abeel *

Hazelaar *

Zwarte els * *

Zachte berk *
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VI.6.3.1.2. STRUCTUURVARIATIE

In begraasde terreinen, die reeds een middellange ontwikkelingstermijn (> 5 jaar) hebben worden de waardevol-
ste vegetatiestructuren aangetroffen (structuurrijk grasland met struweelontwikkeling en/of bos). Hierbij lijkt
vooral de braakfase bepalend, in mindere mate de aard van de begrazing (jaarrond of seizoensbegrazing), hoe-
wel er in de meeste projecten nog onvoldoende lange tijd wordt gegraasd.

VI.6.3.2. FAUNA

De fauna werd nog niet of nauwelijks onderzocht en kon niet geëvalueerd worden. Er is hooguit een verkennen-
de inventarisatie gedaan of her en der zijn toevallige waarnemingen geregistreerd. Nochtans worden in gebieden
waar men waardevolle vegetatiestructuren probeert te ontwikkelen vaak ook fauna-doelstellingen geformuleerd
(Geelgors, “vlinders”…).

VI.6.3.3. NUTRIËNTEN

In de geselecteerde terreinen kon door gewasanalyses een idee verkregen worden van de nutriëntenhuishou-
ding. Steeds werd in de laag productieve vegetaties N-limitatie vastgesteld. In een aantal terreinen is echter wel-
licht nog geen sprake van nutriëntenlimitatie, hetgeen voor de hier beoogde doeltypes evenwel niet steeds strikt
noodzakelijk is. In laag tot matig productieve terreinen wordt.

VI.6.4. HOOFDLIJNEN

- Het bereiken van een matig productief (± 6-7 ton/ha/jaar) systeem is meestal noodzakelijk voor een gun-
stige vegetatieontwikkeling in de richting van de doeltypes. Hiervoor is in de meeste gevallen tenminste tij-
delijk een maaibeheer en/of een voldoende lange ontwikkelingstijd noodzakelijk (± 8-10 jaar).
- Een aantal doelsoorten (met name de zoomsoorten en de minder kritische soorten  van de kamgras- en
glanshavergraslanden) vestigen zich vrij snel, maar bijna steeds in lage bedekkingen en geringe aantallen. Over
hun overlevingskansen op langere termijn is nog te weinig bekend.
- Zeer soortenrijke vegetaties met veel typische en zeldzame (rode lijst)soorten zijn niet te verwachten in
een sterk agrarische omgeving (meeste projecten), tenzij de ontwikkelingstijd nog veel langer is dan 10 jaar.
Gezien de zeldzaamheid van de beoogde types kunnen de minder goed ontwikkelde types echter ook als
waardevol worden bestempeld
- Extensief graasbeheer als ontwikkelingsbeheer is niet geschikt voor de ontwikkeling van de beoogde doel-
types en lever t hooguit de structuurrijke variant van een voedselrijkere, soortenarme rompgemeenschap op.
- Halfextensief of extensief graasbeheer als uiteindelijk beheer is wel geschikt om de meeste doeltypes te
handhaven of verder te laten ontwikkelen (zeker de kamgraslanden en zoomgemeenschappen), maar is in
Vlaanderen nog weinig uitgetest op voormalige akkers.
- Een initiële braakfase (1-2 jaar) is van groot belang om, indien gewenst, struweelontwikkeling op gang te
brengen, maar conflicteer t met zowel graas- als maaibeheer nadien. Teveel of te weinig begrazing lever t geen
of een eenvormige struweelstructuur. Maaibeheer + sparen van opslag is praktisch gezien moeilijk haalbaar,
tenzij op kleine oppervlaktes.
- Over de fauna in dergelijke systemen is bijzonder weinig gekend.
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B I J L A G E N

De gegevens voor de in de bijlagen besproken natuurontwikkelingsgebieden werden in de loop van 2000-2003 verzameld.

Dit kon niet voor alle terreinen in eenzelfde mate van detail gebeuren. Met name het nutriëntenonderzoek en het verzame-

len van hydrologische basisgegevens van een aantal terreinen gebeurde in het kader van voorgaande onderzoeken (Van

Uytvanck en Decleer, 2002;Van Uytvanck en Decleer, 2003).

In de bijlagen zijn enkel projecten opgenomen, die voldoende gedocumenteerd konden worden. Dit is niet evident.

Tot de basisgegevens behoren minimaal de  nauwkeurige aanduiding van de uitgangstoestand, de doelstellingen, het uitvoe-

ringsjaar en de aard van de uitgevoerde maatregelen

Op het terrein werden minimaal eenmalig de vegetatie beschreven en in een aantal gevallen ook ontwikkelingen in de water-

en nutriëntenhuishouding en de fauna.
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BIJLAGE 1

Hoegaardse valleien 1 Hoegaarden (Natuurpunt vzw) 

Systeemtype : plateau- en hellinggronden op leembodems

Maatregelen : inzaai Italiaans raaigras, 2 maaibeurten/jaar of maaien + nabegrazing

Doel : soortenrijk (kalkrijk) glanshavergrasland  met plaatselijk marjoleingrasland (zoomvegetaties) en struwelen

Uitvoeringsjaar : 1999

Oppervlakte : diverse terreinen tussen ± 1,5 en 4 ha 

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akker

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

Alle gewasanalyses wijzen op N-limitatie (gegevens 2002).

In vergelijking met matig of niet bemeste referentiegraslanden, die tot de droge en/of kalkrijke variant van het glanshaverver-

bond en Marjoleingraslanden (Trifolion medii) mogen gerekend worden, valt de relatief lage N-beschikbaarheid in de bodem

op, eigen aan recent braak liggende akkers.

Limitatie door kalium zou een rol kunnen spelen in 2 onderzochte terreinen. Wellicht speelt fosfaat in dergelijke systemen

een minder grote rol bij de vegetatieontwikkeling, gezien de lage productie en  limitatie door stikstof in alle terreinen en het

voorkomen van vrij hoge of vergelijkbare fosfaatgehaltes in een zeer soortenrijk Marjoleingrasland (referentieterrein).

Figuur 7.1  Na ruilverkaveling vrijgekomen en met Italiaans raaigras ingezaaide  landbouwgron-

den op de hellinggronden van het leemplateau in Hoegaarden.
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Resultaten vegetatie

Er zijn gegevens over acht terreinen (gemiddeld ± 2,2 ha groot). Steeds was Italiaans  raaigras nog dominant aanwezig, zij het

vaak in een ijle vegetatiemat. De ruderale fase (hier vnl. met Canadese fijnstraal en Bijvoet) was met het gevoerde beheer na

1-2 jaar reeds achter de rug. Gewone paardebloem (s.l.),Witte klaver en Kruipende boterbloem zijn in vrijwel alle onderzoch-

te terreinen frequent tot abundant aanwezig. Basterdwederik sp., Gewone melkdistel en Leverkruid zijn frequent voorkomen-

de soorten. Plaatselijk zijn Akkerdistel en Grote brandnetel abundant aanwezig. Naast deze zeer algemene soorten hebben

zich in beperkte mate ook soorten gevestigd van matig voedselrijke milieus. In de meeste terreinen komen occasioneel tot

frequent Kleine klaver, Gewoon biggenkruid, Madeliefje, Boerenwormkruid. Zeldzamer zijn Liggende klaver, Bleekgele droog-

bloem, Koningskaars, Sint-Janskruid en Gewone brunel. In enkele zones zijn reeds vrij schrale begroeiingen ontwikkeld (vaak

hoog gelegen, droge zones) met o.m. Muizenoortje en de akkeronkruiden Kleine wolfsmelk en Akkerandoorn. Beide laatste

soorten zijn rode lijstsoorten (resp. potentieel en sterk bedreigd).

De doelsoorten (struweel-, glanshavergrasland- en zoomsoorten) komen in beperkte mate voor, maar zijn in de meeste per-

celen reeds aanwezig. Vnl. Wilde marjolein (vleksgewijs), Wilde peen, Gewoon duizendblad, Grote berenklauw, Gele morgen-

ster en Bosrank (vaak abundant). Op enkele plaatsen heeft zich ook Kattedoorn en het zeldzame Donderkruid (Rode lijst:

potentieel bedreigd) gevestigd vanuit kleine relictpopulaties (bermen, overhoekjes, holle wegen). Ondanks het overgangsbe-

heer van maaien, is er lokaal toch schaarse struweelopslag aanwezig (weliswaar afgemaaid maar overlevend). Het betreft vnl.

Rode kornoelje, Grauwe wilg en Gewone vlier. Grenzend aan taluds is er opslag van Sleedoorn en Eenstijlige meidoorn.

In een enkel terrein is er een probleem met de voorgaande teelt van witloof, dat nog massaal aanwezig is en plaatselijk zelf

aspectbepalend is.

Figuur 7.2  In het eerste jaar domineren ruderale soorten de niet met Italiaans raaigras ingezaai-

de stroken. 

Resultaten fauna

Onderzoek lopend (Natuurpunt vzw)
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Conclusie

De vegetatieontwikkeling is nog onvoldoende ver gevorderd om al definitieve conclusies te kunnen trekken. Het overgangs-

beheer van maaien is gericht op het verlagen van de productie van het terrein. Er zijn geen productiemetingen voorhanden,

maar er kan op grond van ervaring in andere gebieden nu al geconcludeerd worden dat op drie jaar tijd een niveau bereikt

is dat de ontwikkeling van soortenrijke graslanden toelaat (geschatte productie op basis van het aantal geoogste hooibotten:

5-6 ton/ha/j).

De mate waarin en de snelheid waarmee de terreinen gekoloniseerd worden door doelsoorten, zal bepalend zijn voor het

succes voor de natuurontwikkeling.

Doelsoorten die zich vrij snel en op meerdere plekken vestigen zijn Wilde marjolein, Bosrank en Donderkruid. Soorten die

zich nog niet konden vestigen, hoewel ze in de nabije omgeving (enkele relict-graslanden + bermen, holle wegen etc.) aan-

wezig zijn, zijn o.m. Gewone agrimonie, Knautia, Margriet, Knoopkruid, Borstelkrans, Wilde tijm, Echt walstro, Veldlathyrus,

Graslathyrus...

Verwacht mag worden dat in de nabije toekomst het aandeel Italiaans raaigras nog verder daalt en dat onder een toekom-

stig graasbeheer struwelen en zomen tot ontwikkeling zullen kunnen komen. Rode lijst-

soorten zijn vnl. akkeronkruiden, die slechts tijdelijk zullen aanwezig zijn onder het gevoerde beheer.

Figuur 7.3  Soortenrijke relictruigte met o.m. Donderkruid: belangrijk als bron voor kolonisatie

van voormalige akkers.
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BIJLAGE 2

Hoegaardse valleien 2 Hoegaarden (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : plateau- en hellinggronden op leembodems

Maatregelen : 2 jaar braaklegging, nadien extensieve seizoensbegrazing

Doel : soortenrijk (kalkrijk) glanshavergrasland (marjoleingrasland) met zoomvegetaties en struwelen

Uitvoeringsjaar : 1999

oppervlakte : diverse terreinen tussen 0,5 en 4,5 ha; alle in grotere, begraasde blokken > 20 ha gelegen)

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akker

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

Vergelijkbaar met Hoegaardse Valleien 1. In alle onderzochte terreinen is N limiterend; de vegetatie is echter in de meeste

terreinen veel productiever dan in Hoegaardse Valleien 1, hoewel vaak een zeer heterogene productie binnen één terrein

merkbaar is.

Resultaten vegetatie

Na drie jaar zijn in de meeste terreinen ruderale ruigten aanwezig. Frequent tot abundant aanwezige soorten zijn

Gewone/Gekroesde melkdistel, Echte kamille, Basterdwederik s.l., Varkensgras, Ruw beemdgras, Rode ganzevoet, Canadese

fijnstraal, Kweek, Perzikkruid, Duist, Grote windhalm, Gewone paardebloem. Dergelijke vegetaties kunnen vrij soortenrijk zijn,

zij het met weinig kenmerkende soorten van de doeltypes en vrijwel steeds in lage bedekkingen.

Lokaal komen evenwel doelsoorten voor in vlekken (Wilde marjolein, Donderkruid, Aardaker, Bosrank) of soorten die reeds

een matig trofieniveau indiceren (Gewone bereklauw, Gewoon biggenkruid, Sint-Janskruid, Koningskaars).

Struweelontwikkeling komt vrij snel op gang, zij het met grote lokale verschillen in densiteit en soortensamenstelling: plaatse-

lijk treedt vlekvormige verbossing op met Boswilg; meestal echter is er verspreide opslag met Rode kornoelje, Hazelaar,

Zomereik, Hondsroos, Gewone es, Grauwe wilg, Gewone vlier of braam.
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Figuur 7.4  Spontane ontwikkeling van bloemrijk ruigte (Speerdistel, Boerenwormkruid,

Moesdistel, Leverkruid, Wilde chicorei…) op voormalige akkers (Hoegaarden, Mene – en

Jordaanvallei).

Resultaten fauna

Onderzoek lopend (Natuurpunt vzw)

Conclusie

De vegetatieontwikkeling is nog onvoldoende ver gevorderd om al definitieve conclusies te kunnen trekken. Het graasbeheer

heeft tot op heden nog relatief weinig invloed op de na braakligging ontstane productieve ruigte. Het valt nog af te wachten

in hoeverre de begrazing verdere verruiging kan tegengaan. Zoals te verwachten komen bos en struweeluitbreiding snel op

gang. Ook hier moet afgewacht worden of dit onder begrazing leidt tot waardevolle vegetatiestructuren (of soortenarme en

gelijkjarige bosvlekken).

Wat de soortensamenstelling betreft, verschillen de onderzochte terreinen weinig van de met Italiaans raaigras ingezaaide ter-

reinen (zie Hoegaardse Valleien 1). Het aspect is evenwel volledig verschillend, nl. productieve en bloemrijke ruigte in het

groeiseizoen, met  plaatselijk kale vlekken, strooiselophoping en veel dorre vegetatie in de winter en lokaal struweelontwik-

keling vs. de kortgrazige en vrij open vegetatiestructuur van de gemaaide zones. Gunstige ontwikkelingen zijn afhankelijk van

de dispersiemogelijkheden en de mogelijkheden voor kieming van de doelsoorten in de begraasde delen. Op heden zijn die

kiemingsmogelijkheden plaatselijk nog mogelijk door een nog niet volledig gesloten vegetatiestructuur. Plaatselijk treedt ech-

ter al strooiselvorming op met zeer beperkte vestigingskansen voor doelsoorten.

Rode lijstsoorten zijn ook hier vnl. akkeronkruiden, die slechts tijdelijk zullen aanwezig zijn onder het gevoerde beheer.
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BIJLAGE 3

Kikbeekbron Maasmechelen (AMINAL - Afdeling Natuur)

Systeemtype : Diepe zandgroeve met waterpar tij en steile flanken 

Uitgangssituatie : bovenloop kempische beek met natte, venige en door kwel beïnvloede heide op de rand van het kem

pisch plateau; nagenoeg volledig verdwenen na zandwinning.

Maatregelen : spontane ontwikkeling na winning en machinaal afschuinen (door opspuiting met fijn en voedselarm zand

uit de groeve) van de onderrand van de flanken van de groeve; op enkele plaatsen werden poelen gegra

ven; sinds 1999 wordt het terrein begraasd door 6 fjordenpony’s.

Doel : droog tot natte heide, nat tot droog schraalland, bremstruweel

Uitvoeringsjaar : sinds de jaren zestig.

Oppervlakte : ± 100 ha (totale groeve)

Uitgangssituatie waterhuishouding en vegetatie

niet meer herstelbaar (zie hier boven)

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie: 

Spontane ontwikkeling leidde tot een mozaïeklandschap van vnl. droge heide en droog schraalland met verspreide bomen

(berken, wilgen, Zomereik, Grove den), vochtig schraalland (aan de randen van de plas), open tot gesloten bremstruwelen,

jong berkenbos en jong grove dennenbos.

Vnl. droge heidebiotopen met kleine, verspreide schraallanden zijn best ontwikkeld: Struikheide, Pijpenstrootje, Kruipbrem,

Stekelbrem, Gewone brem, Grote wolfsklauw, Gewoon struisgras, Zandstruisgras, Sint-Janskruid, Schapengras, Dwergviltkruid,

Zandblauwtje, Liggende vleugeltjesbloem.

Natte heidebiotopen, vaak in mozaïek met natte pioniersvegetaties ontstonden door afschuining van de flanken van de groe-

ve ter hoogte van de waterplas: naast storingssoorten (veel Pitrus) en onbegroeide bodem, komen hier Moeraswolfsklauw,

Dopheide,Veelstengelige waterbies, Ronde zonnedauw, Zompzegge, Gewone waterbies, Veenpluis, Riet, veenmos sp.

Bremstruwelen verjongen onder begrazing. In eerste instantie worden in een gesloten bremstruweel oudere exemplaren

geschild, waarna ze afsterven en ruimte ontstaat voor vlekken schraal grasland. In deze kleinschalige mozaïek kiemen nieuwe

bremstruikjes.
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Figuur 7.5  Mozaïeklandschap met droge en natte heide, schraalland, bos, verlandingsvegetaties

en open water in een voormalige groeve.

Resultaten fauna

Het terrein is voldoende groot om, specifiek aan het nieuw ontstane landschap, het voorkomen van een aantal doelsoorten

te kunnen koppelen. Door de geleidelijke voortgang van de ontginning konden wellicht ook een aantal soorten steeds in het

gebied blijven in refugia om daarna nieuwe en geschikte habitats te koloniseren.

Nieuw gegraven vennen: Rugstreeppad, Heikikker, Vinpootsalamander

Droge heide met struwelen, bosjes  en verspreide bomen: Roodborsttapuit, Geelgors, Boompieper, Boomleeuwerik,

Nachtzwaluw, Gladde slang

Droge schraallanden op warme flanken van de groeve: Blauwvleugelsprinkhaan, Kommavlinder (recente vestiging), Heivlinder

Spontaan bos: Houtsnip  

Conclusie

Ondanks de volledige vernieling van het oorspronkelijke landschap en de biotopen in en rond de bronzone en de bovenloop

van de Kikbeek, hebben zich op ± 30-40 jaar tijd soortenrijke levensgemeenschappen van droge en natte heide kunnen ont-

wikkelen met veel voor het natuurbehoud belangrijke soorten.

De inrichting na de ontginning heeft hier veel mee te maken. Door het voortdurende (ongewilde) transport van gronden

(ook van de oorspronkelijk toplaag), konden vnl. soorten van droge heide zich goed over het hele terrein verspreiden. De

inrichting van de oeverzone van de centrale plas (plasdras situatie) en het gericht graven van enkele nieuwe vennen op moei-

lijk doorlaatbare lagen (bruinkool) deed nieuwe biotopen in de natte sfeer ontstaan, waar zich op vrij kor te termijn waarde-

volle soorten konden vestigen, zij het in een voorlopig onstabiele storingsvegetatie.

Een totaal nieuw biotoop, nl. zuidgerichte hellingen met schraallanden bleek geschikt voor de vestiging van bedreigde insec-

tensoorten.

Een onvoorzien effect, nl. de negatieve invloed van de ontginning op het naburige reservaat de Ziepbeek, heeft echter als

gevolg dat het huidige waterpeil in de groeve met 2 meter moet verhoogd worden. Daardoor gaan zo goed als alle gelever-

de inspanningen voor de inrichting van de oeverzone verloren en zullen nieuwe inrichtingen nodig zijn om de natte heide en

de natte schraallandvegetaties te behouden.
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BIJLAGE 4

Ketenissepolder Beveren (AWZ)

Systeemtype : brakwatergetijdengebied 

Uitgangssituatie : opgespoten buitendijks terrein ontstaan midden de jaren ’80, toen het bestaande schor opgespoten werd

met specie die vrijkwam bij de aanleg van de Liefkenshoektunnel.

Maatregelen : afgraven tot net onder het gemiddelde hoogwaterniveau onder een zwakke helling van de waterkeren

de dijk naar de Zeeschelde toe.

Doel : brakwatergetijdengebied met kenmerkende vegetatietypes en fauna-elementen

Uitvoeringsjaar : 2002

Oppervlakte : ± 30 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

De waterhuishouding in het opgespoten gebied is onvoldoende gekend. Uit de weinige gegevens blijkt dat zowel stagnerend

neerslagwater als brak Zeescheldewater een invloed hadden op de kwantiteit en kwaliteit van het grond- en oppervlaktewa-

ter. Uit de gegevens blijkt het grondwater te variëren van zoet (neerslaginvloed) tot brak (Scheldeinvloed), terwijl de diepte

varieer t tussen 1.35 en 0.35 meter t.o.v. het maaiveld. Op het terrein hadden zich ook een aantal brakke plassen ontwikkeld.

Uitgangssituatie vegetatie

Op de zandige natte opgespoten terreinen had zich een pioniersvegetatie ontwikkeld vooral bestaande uit Rode ganzenvoet,

Moeraszuring en Goudzuring met enkele zilte elementen als Zeeaster en Zilte rus. Op de hogere stukken had zich een ruige

Riet of Strandkweekvegetatie ontwikkeld.

Resultaten waterhuishouding

Door de afgraving wordt de waterhuishouding opnieuw hoofdzakelijk bepaald door de getijdenwerking. De overstromings-

frequentie wordt bepaald door de springtij-doodtij cyclus.Tijdens springtij overstroomt zowel het slik als het schor, bij dood-

tij overstromen enkel de laag gelegen slikken. Door opslibbing verhoogt het gebied geleidelijk wat resulteer t in een lagere

overstromingsfrequentie.

Resultaten nutriëntenhuishouding

Nutriëntenlimitering is niet relevant in een eutroof tot hypertroof estuarium als de Zeeschelde.

Resultaten vegetatie

Gezien de recente afgraving bevindt de vegetatiesuccessie zich nog in een initieel stadium. Grote delen van het gebied bestaan

nog uit kaal slik, de iets hogere delen zijn door Vaucheria of Nopjeswier gekoloniseerd. Het volgend successiestadium

(Zeebiesvegetatie) ontwikkelde zich slechts op een klein oppervlak. Enkele restvegetaties van voor de inrichtingswerken

weten zich te handhaven. Het betreft mengvegetaties van Zeebies met Ganzenvoetsoorten en ruigtes.

Resultaten fauna

De site is grotendeels door benthische organismen gekoloniseerd. Wat Oligochaeta betreft, worden de hoogste densiteiten

van voornamelijk Tubificoides heterochaetus en Amphichaeta sannia op de slibrijkste delen aangetroffen. Er werden ook

Copepoden en Nematoden aangetroffen.

In totaal zijn 44 watervogelsoorten waargenomen, onder andere 9 eenden en 23 steltlopers. Op de slibrijke delen foerage-

ren vooral Grauwe ganzen, Bergeenden en Kluten. Bergeenden en Kluten zijn typische zomervogels die de hogere delen van

het gebied als broedgebied gebruiken, terwijl de Grauwe gans en Krakeend kenmerkende wintergasten zijn.
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Conclusie

Het brakwatergetijdengebied is vrij recent hersteld en bevindt zich nog in een vrij vroeg stadium van de ontwikkeling. Er zijn

geen verdere inrichtingsmaatregelen gepland, geomorfologische en biologische processen zullen de verdere ontwikkeling van

dit slik- en schorgebied realiseren, telkens met kenmerkende vegetatietypes en fauna-elementen. Er zou mogelijks een bete-

re uitgangssituatie ontstaan zijn indien de afgraving meer volgens plan zou gebeurd zijn. De gedetailleerde monitoring draagt

bij tot de wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van natuurherstel en –ontwikkelingsmaatregelen langs de Zeeschelde.

Figuur 7.6  Pioniersvegetaties en geulvorming in de Ketenissepolder.
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BIJLAGE5

Vallei van de Zuidleie – Warandeputten (Oostkamp) (Natuurpunt)

Systeemtype : mozaïek van open water, moeras, wilgenbroekbos en soortenrijk grasland op zandige tot lemige (opge

hoogde) bodem met ruigte- en struweelontwikkeling in de Vlaamse zandstreek.

Uitgangssituatie : 10 ha groot AWZ-depot van infrastructuur- en baggerspecie uit het kanaal Gent-Brugge, daterend van 

de periode 1987-1990, aangelegd in een valleigebied (niet volledig opgevuld, waardoor waterplassen in het

terrein achterbleven)

Maatregelen : open water en wilgenbroekbos : niets-doen (ca. 2 ha); graslanden : extensieve seizoensbegrazing sinds 

1999 (1,5 ha) en maaibeheer sinds 2000 (2 ha), vergraving voor natuurontwikkeling (ca. 4 ha) in 2002-

2003 door AWZ, biomanipulatie in één plas van ca. 0,5 ha (begin 2003)

Doel : vergravingen hadden tot doel : verwijderen nutriëntenrijk slib uit bestaande waterplassen, vergroten 

oppervlakte open water en moeras, lokaal terug bloot leggen van oorspronkelijke valleibodem (aanspre-

ken eventuele zaadvoorraad); biomanipulatie had tot doel het verwijderen van het witvisbestand dat ver

antwoordelijk wordt geacht voor het verdwijnen van waterplantenvegetaties

Uitgangssituatie vegetatie

Slibrijke, periodiek droogvallende, hypertrofe waterplas zonder waterplanten

Slibarme, periodiek droogvallende waterplas

Opgehoogde delen : geklepelde ruigte met veel Akkerdistel (klepelen stopgezet in 1998 en 1999); lokaal stapelplaats berm-

maaisel AWZ (tot 1998)

Resultaten waterhuishouding

De opgehoogde delen zijn grotendeels gekenmerkt door sterk schommelende waterstanden variërend van zeer nat in de

winter (plas-dras tot enkele cm onder maaiveld) tot meer dan 1 m onder het maaiveld in de zomer.

De waterplassen worden gevoed door stagnerend regenwater en lokaal ook grondwater (waar tot onder het laagste grond-

waterpeil is gegraven)

Resultaten nutriëntenhuishouding

De opgehoogde delen zijn nooit bemest en hebben een natuurlijke bodemvruchtbaarheid.

De oorspronkelijke, slibloze plassen en de nieuw gegraven plassen hebben van meetaf aan een uitstekende waterkwaliteit.

Door verwijdering van het slib in de slibrijke, hypertrofe plas is de waterkwaliteit drastisch verbeterd, hoewel nog nalevering

uit de bodem (grondwater) merkbaar is van sulfaten (waarden van 250-300 mg/l). De verwachting is dat deze waarden in de

toekomst tot normale achtergrondwaarden zullen dalen.
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Figuur 7.7  Warandeputten

Resultaten vegetatie

Door maaien en extensieve begrazing is de kwaliteit van de vegetatie op de opgehoogde gronden sterk verbeterd. Het is

een mozaïek van verschillende vegetatietypen die nog in volle ontwikkeling zijn. Het betreft relatief ijle pitrusruigte (met o.a.

Biezeknoppen, Platte rus, Heelblaadjes, Kale jonker, Hazezegge, Zeegroene zegge, Tweerijige zegge, Egelboterbloem, Rode

ogentroost, Kruipend zenegroen, echt duizendguldenkruid…), natte ruigte (met o.a. Moerasspirea, Riet, Bosbies, Grote weder-

ik)  en drogere delen met veel schermbloemigen (Peen, Berenklauw, Fluitenkruid) en soorten van het glanshaververbond

(Margriet, Knoopkruid, Glad walstro, Biggenkruid en veel Graslathyrus) en van droge, meer zandige bodems (met Brem,

Gaspeldoorn, Hazepootje). Op het extensief begraasde deel is er spontane struweel- en bosontwikkeling met bramen en

soorten als Eénstijlige meidoorn, Hondsroos, Zwarte els, Hazelaar, Es en Zomereik.

In de bestaande waterplassen ontwikkelde zich een waterplantenvegetatie gedomineerd door Aarvederkruid. Plaatselijk is er

codominantie van het zeldzame Bronmos en Zannichellia. Andere soorten zijn Grote waterranonkel, Puntkroos,Watervorkje

en het kranswier Nitella flexilis/opaca. Op droogvallende plaatsen is ook Waterpostelein aangetroffen. Interessante oever-

planten zijn Mattenbies en Heen.

Door vergraving werden nieuwe waterplassen gecreëerd. Vermoedelijk zijn plaatselijk oude zaadvoorraden aangesneden want

in 2003 was er kieming vastgesteld van o.a. Glanzig fonteinkruid, Duizendknoopfonteinkruid, Stijve waterranonkel, Groot moe-

rasscherm, Grote waterweegbree en massaal Zannichellia. De beide eerste soorten zijn hetzelfde jaar verdwenen door

Meerkoetenvraat. Ter hoogte van de oever is moerasontwikkeling vanaf het eerste jaar reeds volop aan de gang (vnl. Riet en

Grote lisdodde). Verdere evaluatie moet in de komende jaren nog gebeuren. Waar de opgehoogde grond terug is afgegra-

ven tot op het oorspronkelijk maaiveld is o.a. Veldrus en Borstelbies terug gekiemd uit de zaadvoorraad (voor meer uitvoe-

rige resultaten is het nog te vroeg).

Resultaten fauna

De waterplassen worden bevolkt door een rijke libellenfauna, waaronder Zwervende pantserjuffer en Plasrombaut. Op de

opgehoogde gronden komt o.a. de Distelbokor, het Bruin blauwtje, Geelsprietdikkopje en de Sint-Jansvlinder (Zygaena filipen-

dulae) voor, naast een enorme dichtheid aan sprinkhanen (gewone soorten). Bij de vergraving werd een oeverzwaluwwand

aangelegd die in 2003 onmiddellijk werd gekoloniseerd door een kolonie van ca. 20 koppels. Het gebied oefent een grote

aantrekkingskracht uit op water- en moerasvogels. Ruim 200 kg witvis (bijna 100%) werd verwijderd uit één plas door droog-
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legging, vnl. bestaande uit Giebel en in mindere mate blankvoorn. In 2003 had dit een groot doorzicht en beginnend herstel

van waterplanten tot gevolg (o.a. Aarvederkruid,Tenger fonteinkruid, Chara vulgaris). Toch werden opnieuw jonge visjes (ver-

moedelijk Giebel) waargenomen, die vermoedelijk zijn achtergebleven in de modder of zijn meegekomen met vogels, zodat

de introductie van roofvis (Snoek) in het vooruitzicht zal moeten worden gesteld om te streven naar het herstel van een sta-

biele helder water toestand.

Conclusie

Ondanks het kunstmatige karakter van het gebied, blijken op minder dan 10 jaar tijd belangrijke natuurwaarden te kunnen

ontwikkelen. De resultaten zijn hoger dan theoretisch zou verhoopt kunnen worden. Voorwaarden zijn een goede milieu-

kwaliteit en gepast ontwikkelingsbeheer. Opvallend is de aanwezigheid van heel wat soorten die in de directe omgeving ont-

breken, zodat moet worden verondersteld dat heel wat soorten zich hebben gevestigd uit zaadvoorraden uit de oorspron-

kelijke bodem of uit zaad dat via graaf- en opspuitwerken is aangevoerd. Bij de aanleg van dergelijke terreinen is er inder-

daad een grote menging en dynamiek in de aan- en afvoer van grond waarin zich allerlei zaden kunnen bevinden.

Ongetwijfeld zijn lokaal ook bij het vroeger stapelen van bermmaaisel zaden aangevoerd. Door vergraving kan extra variatie

in de milieuomstandigheden worden aangebracht die de potenties nog verhogen. Door bij de aanleg van dit soort terreinen

rekening te houden met een aantal principes (o.a. voedselarme grondsoorten laten dagzomen) kunnen de potenties van bij

de aanvang reeds worden gestimuleerd.
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BIJLAGE 6

TRP Raverseyde Oostende-Raverseyde (Provincie West-Vlaanderen)

Systeemtype : graslanden op de overgang zeereepduin-polder met typische afzettingen van eolisch zand, rustend op 

zee- of wadafzettingen (klei, lichte klei, zavel, slibhoudend zand en zand); historisch sterk antropogeen beïn

vloed.

Uitgangssituatie : soortenarme, gedraineerde en sterk bemeste raaigrasweide

Maatregelen : Afgraven van de toplaag (50-60 cm)

Doel : soortenrijk nat grasland, moeras- en waterplantenvegetaties

Uitvoeringsjaar : 1995

Oppervlakte : ± 2 ha (enkel graslanden worden hier behandeld) 

Uitgangssituatie waterhuishouding

Gedraineerd grasland met een grondwaterpeil schommelend tussen –110 cm en –50 cm t.o.v. het maaiveld in het vegetatie-

seizoen (laagste en hoogste grondwaterpeil).

Uitgangssituatie vegetatie

Geëgaliseerde en gedraineerde raaigrasweide met veel Engels raaigras en Kweek, occasioneel Gewone paardebloem en

Vogelmuur.

Resultaten waterhuishouding

Er waren vooraf peilmetingen beschikbaar (Cosyns, 1998); het resultaat van de afgraving is een mozaiëk van waterplassen, tij-

delijk geïnundeerde zones en kwelmilieus. In deze laatste zone werd ten opzichte van de uitgangssituatie een relatieve peil-

verhoging van ± 0,5-0,6 meter gerealiseerd. In de zone aan de duinvoet zakt het water niet dieper dan 35 cm onder het maai-

veld. Tijdens het vegetatieseizoen werden hoogste waterpeilen tot aan het maaiveld gemeten.

Het grondwater is van een matig brak, lithotroof type, met een verhoogde Na+-, Cl— en Ca2+ -concentratie. De hoge con-

centraties aan PO4
3- , die in nog niet afgegraven deelzones worden aangetroffen, werden gereduceerd (met een factor 3-4)

in de nieuw ontstane (afgegraven) situatie. In één peilbuis in de afgegraven zone werd een vrij hoge concentratie (interme-

diaire waarde) gevonden. Afgraving heeft een lichte verhoging van de pH tot gevolg, welke mogelijks kan verklaard worden

door het uitlogen van Calcium uit het duinzand naar diepere lagen.

Het herstel van de invloed van vrij kalkrijk en brak grondwater in het gebied was één van de doelstellingen van het project

en werd in het onderzochte terrein grenzend aan de duinvoet met succes gerealiseerd (Van Uytvanck, 2002).

Resultaten nutriëntenhuishouding

Afgraving en ontwikkelingsbeheer door maaien (1 x per jaar in juli) leidde van bij het begin tot laag productieve vegetaties

(± 3 ton/ha/j). Er werd dus een effectieve daling in de beschikbaarheid van nutriënten gerealiseerd. Metingen van beschikbaar

P tonen een daling aan met factor 3-4 (Van Uytvanck, 2002) 

Nutriëntenratio’s in de vegetatie wijzen op stikstoflimitatie, wellicht samen met K-limitatie.
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Figuur 7.8  Rietland en schraal, zilt grasland aan de duinvoet (foto E. Cosyns)

Figuur 7.9  Uitgangssituatie en graafwerken op hetzelfde terrein als in figuur (foto E. Cosyns)

Resultaten vegetatie

De afgraving resulteerde in een open graslandgebied met kleine waterpar tijen en moerasvegetaties. Hier worden enkel de

natte graslandvegetaties besproken.

Op de afgraving langs de duinrand ontwikkelde zich een mozaïekvegetatie van Zilverschoon- en  zilt grasland, met ook soor-

ten van vochtige duinvalleien. Er vestigden zich snel talrijke waardevolle soorten zoals Selderij, Zeegroene zegge,

Hertshoornweegbree, Borstelbies, Zeevetmuur, Zilte zegge, Zilte rus, Waterpunge en Zeeaster. Verder treffen we hier ook

meer algemene soorten aan zoals Ruige zegge, Zeegroene rus, Heelblaadjes, Watermunt en Scherpe boterbloem. Het onge-

maaide perceel ontwikkelt zich tot een rietland met vnl. Riet, Grote lisdodde, Gewone waterbies en Watermunt.

Bij de waterplanten (weinig onderzocht) werden vooral goed ontwikkelde kranswiervegetaties aangetroffen samen met o.m.

Groot moerasscherm en Veenwortel.
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Resultaten fauna

onbekend

Conclusie

In  het TRP Raversyde maken vooral de pH en het P-gehalte het grote verschil tussen de soortenrijke vegetaties van het

natuurontwikkelingsgebied en de soortenarme bemeste uitgangssituatie. Door afgraving wordt in deze zone de uitgeloogde,

ontkalkte zandgrond verwijderd, waardoor weer kalkrijke bodem dagzoomt, maar eveneens zilte kwel kan optreden in de

wortelzone. Het herstel van het milieu is in dit opzicht goed geslaagd. Op dit ogenblik ontbreken soorten van kalkrijke duin-

valleien nog in de vegetatie (hoewel deze nog kunnen verwacht worden (Cosyns, 1998; De Mayer,1997)). De zilte invloed is

wel reeds merkbaar (o.a. aanwezigheid van vrij veel doelsoorten en rode lijstsoorten uit zilte en brakke milieus). Afgraving

resulteerde in de ontwikkeling van laagproductieve vegetaties, waarin doelsoorten zich snel konden vestigen. Het gevoerde

maaibeheer is een goed beheer voor het in stand houden van deze laagproductieve vegetaties. Op korte termijn moet even-

wel rekening gehouden worden met het  verdwijnen van typische pionierssoorten, die een hogere dynamiek nodig hebben

(Zeevetmuur, Zeeaster, Hertshoornweegbree), dan deze die veroorzaakt wordt door maaibeheer.



164

B I J LAGEN

BIJLAGE 7

Langdonken 1 Herselt (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : beekvallei met heide, grasland, bos en moeras tussen 2 lage heuvelrijen; complexe geomorfologie en his

toriek (laagvlakte, donken, komgronden…)

Uitgangssituatie : soortenarm en matig voedselrijk vochtig grasland op voormalig heideterrein

Maatregelen : het terrein werd volledig afgegraven (20-30 cm). Daarbij werd het natuurlijk reliëf gevolgd en ter hoog

te van een depressie geaccentueerd door diepere afgraving

Doel : complex van droge tot natte heide en vochtig heischraal grasland

Uitvoeringsjaar : 1999

Oppervlakte : 5,8 ha 

Uitgangssituatie waterhuishouding

Grondwaterpeilen in het vochtige deel schommelden gedurende het vegetatieseizoen gemiddeld tussen ± 165 en 55 cm

onder het maaiveld (gemiddelden van de laatste 9 jaar).

Uitgangssituatie vegetatie

Grasland met veel Gestreepte witbol en Ruw beemdgras, plaatselijk met Pinksterbloem, Scherpe boterbloem en Veldzuring.

Resultaten waterhuishouding

Het grondwater is van een type tussen atmotroof (vnl. door regenwater beïnvloed, ionenarm) en lithotroof (vnl. door grond-

water beïnvloed, vaak ionenrijk) water, met verwaarloosbare nutriëntengehaltes. Afplagging resulteerde vnl. in een meer mine-

raalrijk type met beduidend hogere bicarbonaat- en calciumgehaltes in vergelijking met de referentiesituatie. De relatief hoge

pH (±6) en de vrij hoge Ca2+- en HCO3- -concentraties wijzen op een goed gebufferd systeem (gegevens 2001, cf. Van

Uytvanck, 2002; cf. referentieprojecten in de Graaf et al., 1994).

Door afplaggen( ± -25 cm) komt het grondwater tijdelijk en langer in de wortelzone van de planten. Grondwaterpeilen vari-

eerden tussen ± -140 en 36 cm onder het maaiveld tijdens het vegetatieseizoen. Deze peilen werden gemeten in vochtig

grasland. Grote delen van het afgegraven terrein zijn natter. Het grondwaterpeil is geschikt voor de ontwikkeling van vochtig

schraalland en/of vochtige heide, hoewel het water in de nazomer vrij diep kan wegzakken. Bodemkenmerken en grondwa-

terkwaliteit samen geven eerder kansen aan een mineraalrijk type van de hoger genoemde vegetaties.

Resultaten nutriëntenhuishouding

Er ontwikkelde zich een nog niet volledig stabiele, laag productieve vegetatie. De productie is echter niet homogeen. Plaatsen,

waar nog zwarte (humusrijke) grond  achterbleef, zijn duidelijk productiever dan die met een volledig afgegraven bouwvoor.

Afgraving van het terrein leidde tot een aanzienlijke reductie van Ntot, die gelijk loopt met een aanzienlijk reductie in orga-

nische stof. De reductie van Ptot en van beschikbaar P is nog veel aanzienlijker (gegevens 2001). Nutriëntenverhoudingen

wijzen op een duidelijke N-limitatie.

Resultaten vegetatie

Reeds heel wat doelsoorten hebben het terrein gekoloniseerd, zij het in klein aantal. Nog heel wat graslandsoorten van voed-

selrijk milieu zijn aanwezig in de ijle vegetatie: Ruw beemdgras, Gestreepte witbol, Pitrus, Witte klaver, Kruipende boterbloem,

Moerasrolklaver (wellicht als gevolg van competitief voordeel in N-arme situaties). Deze soorten vestigden zich dikwijls op

grondklompjes die achterbleven bij machinaal plaggen. In deze zones treden ook veel storingssoorten op (Grote weegbree,

Greppelrus, Perzikkruid, Gewone melkdistel, Echte kamille, basterdwederiken). Op andere plaatsen zijn soorten van matig

voedselrijke graslanden talrijk: Pinksterbloem, Gewoon reukgras, Gewoon duizendblad, Kale jonker, Lidrus, Fluitenkruid,
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Moeraswalstro, Gewone berenklauw, Kantig her tshooi, Liggend her tshooi, Sint-janskruid, Gewoon biggenkruid, Margriet,

Veldzuring, Egelboterbloem.

IJl verspreid over nagenoeg het volledige terrein vestigden schraalland- en heidesoorten zoals Struikheide, Blauwe zegge,

Sterzegge, Pilzegge, Dwergzegge, Biezenknoppen, Trekrus, Mannetjesereprijs, Dopheide, Schapenzuring, Tormentil,

Bosdroogbloem, Brem en Veldrus. Enkele zeldzaamheden zoals de Bleekgele droogbloem en IJle rus kwamen 1-2 jaar als pio-

nier voor en verdwenen daarna.

In natte depressies komen o.m. Gele lis, Grote kattenstaar t, Moerasstruisgras, Geknikte vossenstaar t, Mannagras, Moeraskers

en Waterpostelein voor.

In en rond een waterhoudend depressie verschenen Waterviolier, Kleine egelskop, Slanke waterweegbree, Gewone waterbies

en Knolrus. In een aansluitend droogvallend deel van enkele 10-tallen m? komt een tapijt van Pilvaren voor.

Figuur 7.10   Afgegraven weiland: de stroken met dense vegetatie duiden de plekken aan waar een

humusrijk laagje van de toplaag achterbleef.

Resultaten fauna

Op het terrein werden een 15-tal soorten libellen waargenomen, waaronder de zeldzame Bandheidelibel en de Tengere gras-

juffer. In de 2 eerste jaren broedde Kleine plevier. Sinds de afgraving broedt de Boompieper langs de rand van het gebied.

Deze soort gebruikt het terrein als foerageergebied.

Conclusie

Plaggen van een matig voedselrijk grasland op een voormalig heideterrein (> 50 jaar geleden) leverde verrassende resulta-

ten op voor wat betreft de regeneratie van heide- en schraallandsoorten.Totaal onverwachte soorten zoals Pilvaren en klei-

ne zeggen, die niet gekend waren van het terrein kiemden reeds na 1 jaar. Gezien de voorgeschiedenis waren de twee eer-

ste jaren echter ook banale en competitieve soorten nog abundant in de vegetatie aanwezig. Door het gevoerde beheer,

waarbij gericht ruigtes worden gemaaid gaan deze soorten snel achteruit. De overlevingskansen van schraalland zijn echter

bij gericht beheer zeer hoog, gezien de gunstige waterhuishouding met bovendien een bufferende werking in de wortelzone.
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Figuur 7.11  IJle schraallandvegetatie met o.m. Geelgroene zegge, Dopheide, Biezeknoppen,

Egelboterbloem en ook jonge Boswilgen (foto L. Lommaert)
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BIJLAGE 8

Demerbroeken Scherpenheuvel-Zichem (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : Riviervallei met oeverwal -komgrondstructuur, natuurlijk overstromingsgebied

Uitgangssituatie : Rietruigte, Scherpe zegge - liesgrasvegetatie, Moerasspirearuigte, Poelruitruigte, Dottergrasland,

beemdgras – raaigrasgraslanden, populierenaanplanten. Waarschijnlijk grotendeels verlaten 

hooilanden

Maatregelen : waterpeilverhoging door verleggen en verondiepen van de monding van de Grote leigracht 

(drainagegracht); verwijderen klepstuw (waardoor frequenter overstromingen kunnen optreden).

Doel : Rietland (rietvogels), Dottergrasland, Zilverschoongrasland

Uitvoeringsjaar : 2002

Oppervlakte : maximaal 100 ha waarop peilverhoging van invloed is

Uitgangssituatie waterhuishouding

In de winter nat gebied; grote grondwaterschommelingen tijdens het jaar (gemiddelde hoogste grondwaterstand: 30 cm onder

maaiveld  tot 10 cm boven maaiveld; gemiddelde grondwaterstand: 70 tot 40 cm onder maaiveld; gemiddelde laagste grond-

waterstand: 90 tot 130 cm onder maaiveld).

Tijdens piekdebieten functioneert de klepstuw niet en treden overstromingen op met vervuild oppervlaktewater (hoge

CaCl2-concetraties). Historische bodemvervuiling met zware metalen (cadmium) en grondwatervervuiling (met zouten

CaCl2) waarschijnlijk als gevolg van overstromingen.

De onnatuurlijk lage ligging van de Demer en het drainagestelsel veroorzaken verdroging.

Uitgangssituatie vegetatie:

Rietruigte, Scherpe zegge- en Liesgrasvegetatie, Moerasspirea- en Poelruitruigte, Dottergrasland, beemdgras-raaigrasgraslan-

den, populierenaanplanten. Waarschijnlijk betreft het grotendeels verlaten hooilanden

Resultaten waterhuishouding:

De monding van de Grote leigracht werd verplaatst van de (sterk vervuilde) Hulpe naar de Demer. Hierdoor zal bij piekde-

bieten minder vervuild Demerwater het overstromingsgebied instromen. Door de bedding ca. 80 cm hoger aan te leggen dan

de oorspronkelijke bedding wordt een peilverhoging in de Grote leigracht beoogd. De oude klepstuw, die bij gemiddeld hoge

rivierpeilen moest voorkomen dat vervuild water instroomde, werd verwijderd. Hierdoor moet de overstromingsfrequentie

toenemen.

Het basispeil van de Grote leigracht steeg na de ingreep met ca. 75 cm op 120 m van de ingreep tot ca. 25 cm op 1000 m.

In de komgronden ontwaterd door de Grote leigracht is de gemiddelde grondwaterstand (jaargemiddelde) in 2003 met 15

tot 30 cm gestegen. Dit is zowel het gevolg van frequentere overstromingen als het verhoogde basispeil van de Grote lei-

gracht.

De resultaten van de grondwaterchemie moeten nog verwerkt worden.

Resultaten nutriënten huishouding:

Nog geen gegevens verwerkt
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Resultaten vegetatie:

De vegetatie wordt opgevolgd in 20 permanente kwadraten. Uit een vergelijking van opnamen van 2003 met opnamen van

2000 en 2002 konden nog geen veranderingen in soortensamenstelling vastgesteld worden.

Resultaten fauna:

Wordt niet opgevolgd

Conclusie:

Het verleggen en verondiepen van de monding van de Grote leigracht heeft geleid tot een verhoogd waterpeil in de beek.

Als gevolg van frequentere overstromingen en het hogere beekpeil zijn ook de grondwaterpeilen in de door de Grote lei-

gracht ontwaterde komgronden gestegen. Eén jaar na de uitvoering van de werken zijn er nog geen effecten op de vegetatie

merkbaar.

Figuur 7.12  Nieuwe, ondiepe monding van de Grote leigracht (foto W. Mertens).

Figuur 7.13  Verhoogd waterpeil op de Grote leigracht (foto W. Mertens)
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BIJLAGE 9

Hazeberg  Bierbeek (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : steile, droge hellingronden van leemplateau

Maatregelen : extensieve begrazing met pony’s in het winterhalfjaar

Doel : ontwikkeling van mozaïek van soortenrijk kam- en glanshavergrasland met struweel

Uitvoeringsjaar : stop akkerbeheer eind jaren zestig

: gericht natuurherstel vanaf 1993

oppervlakte : ± 3 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

verlaten weilanden met ruigte (Akkerdistel, Grote brandnetel) en vervilte grasmat (na 9 jaar niets doen beheer). Deze gron-

den waren van oudsher en tot op het einde van de jaren zestig in gebruik als akker.

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

Matig productieve vegetatie met N-limitatie

Resultaten vegetatie

De Hazeberg ontwikkelde zich tot een soorten- en structuurrijk mesofiel grasland met soorten van zomen, struwelen,

Glanshaver- en Kamgrasland. Er komen geen echt zeldzame soorten voor maar het vegetatietype zelf is in goed ontwikkelde

vorm zeldzaam in Vlaanderen.

Struweelvorming treedt op met o.m. Eenstijlige meidoorn, Hondsroos, Brem, bramen en Sleedoorn. Plaatselijke is er opslag

van Witte abeel.

In de graslanden, waar Gestreepte witbol en plaatselijk Rood Zwenkgras de belangrijkste grassen zijn, komen soorten voor

van licht zure (zoals Gewone brem, Schapenzuring, Valse salie, Boshavikskruid en Grasklokje) tot neutrale en licht basenrijke

gronden voor (Aardbeiganzerik, Grote bevernel, Rapunzelklokje, Wilde peen, Kantig her tshooi, Gewone vogelmelk, Knautia,

Gewone agrimonie, Margriet, Gewoon reukgras, Gewone berenklauw, Gewoon duizendguldenkruid, Gewone brunel en Sint-

Janskruid).

Vele van deze soorten komen ook voor in aangrenzende holle wegen en taluds.

Resultaten fauna

Enkele occasionele waarnemingen:

vlinders: Koevinkje, Argusvlinder, Sleedoornpage, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder…

broedvogels: Geelgors, Grasmus, Spotvogel, Bosrietzanger, Fitis…
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Figuur 7.14  Soortenrijk, halfextensief begraasd glanshavergrasland met struweelvorming (o.m.

Hondsroos) (Hazeberg)

Conclusie

Op 10 jaar tijd heeft zich onder een maai- en later graasbeheer (winterperiode!) een zeer waardevol, struweelrijk mesofiel

grasland ontwikkeld. Positief sturende factoren zijn de relatief lange omvormingstijd (stopzetting akkerbeheer eind jaren 60),

goede kolonisatiemogelijkheden vanuit dichtbij gelegen holle wegen en bermen, de vrij steile helling, gericht maaibeheer in de

beginperiode, een braakfase met struweelvorming en het “onderhoudsbeheer” door grazen (2 pony’s in het winterhalfjaar).

Hoewel concrete gegevens over de initiële voedselrijkdom van de bodem ontbreken, kan men aan de hand van dit voorbeeld

toch spreken van een herstel van nutriëntengradiënten in een voormalig intensief gebruikt terrein.

Zowel floristisch als landschappelijk kan de Hazeberg als een goed referentieterrein gebruikt worden voor (grootschaligere)

natuurontwikkeling op intensief gebuikte landbouwgronden in de leemstreek.

Figuur 7.15  De Hazeberg: soorten- en structuurrijk grasland met  struweelvorming
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BIJLAGE 10 

Moenebroek   Lierde + Geraardsbergen (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : droge hellingen van leemplateau

Maatregelen : halfextensieve begrazing (samen met vallei- en hellinggraslanden) met runderen na braaklegging 

Doel : ontwikkeling van mozaïek van soortenrijke kamgraslanden met struweel

Uitvoeringsjaar : 1993

Oppervlakte : (1) 1,5 ha, deel van één begrazingsblok (vnl. valleigraslanden) van ± 12 ha; (2) 1,8 ha, deel van één 

begzingsblok van ± 12 ha (vallei- en valleiflankgraslanden)

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akker

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

Er ontstond in beide terreinen een matig productieve vegetatie met N-limitatie.

Het stikstofgehaltes in de bodem is te vergelijken met het referentiegebied (schrale berm), maar is hoger dan in de uitgangs-

situatie (bemeste akker). Het extraheerbaar fosfaat is veel hoger dan in het referentieterrein (onbemest grasland met

Muizenoortje, Gewoon biggenkruid, Rood zwenkgras, Veldzuring…).

Resultaten vegetatie

(1) Onder begrazing heeft zich een matig voedselrijk en vrij soortenrijk grasland ontwikkeld met dominantie van Gestreepte

witbol, maar ook soorten uit het Kamgrasverbond (Madeliefje, Kamgras, Gewone rolklaver) en begeleidende soorten uit dit

verbond (frequent tot abundant: Grote vossenstaar t, Gewoon biggenkruid, Ruw beemdgras, Fioringras en Witte klaver voor.

Plaatselijk komen Rood zwenkgras, Grasmuur, Fluitenkruid, Gewoon reukgras, Glanshaver,Veldzuring en Scherpe boterbloem).

Het aantal ruderale soorten (distels) is beperkt tot enkele vlekken. Wellicht vanuit een aanpalende houtkant hebben ook

Eenstijlige meidoorn en Hondsroos (in gering aantal)  het terrein gekoloniseerd. Deze soorten vormen op dit ogenblik ver-

spreid in het grasland voorkomende struikjes. Naast braam sp. hebben in gering aantal ook jonge boompjes van Zachte berk

en Boswilg het terrein gekoloniseerd.

(2) Onder begrazing heeft zich een matig voedselrijk grasland ontwikkeld met dominantie van grassen (Gestreepte witbol,

Ruw beemdgras en Engels raaigras). De vegetatie is vrij soortenarm en lijkt zich op de minst voedselrijke delen te ontwikke-

len naar een Kamgrasland met o.m. Kamgras, Madeliefje, Scherpe boterbloem, Grote vossenstaar t en Gewoon reukgras, die

in lage bedekkingen aanwezig zijn. Plaatselijk ontwikkelt zich een zeer structuurrijke vegetatie met de opvallende en grote pol-

len van  Trosraaigras en vlekken Boerenwormkruid. In tegenstelling met (1), konden zich nauwelijks struweelsoorten vestigen

(ondanks een aanpalende, gevarieerde houtkant).

Resultaten fauna

onbekend
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Conclusie

(1) Zowel doelsoorten uit het Kamgrasverbond als struweelsoorten kunnen voormalige akkers vanuit de directe omgeving

koloniseren, zij het vrij langzaam. De productie viel terug tot een niveau dat verdere gunstige ontwikkelingen kan toelaten,

indien er voldoende zaadbronnen in de omgeving aanwezig zijn. Dit is voor de ontwikkeling van soortenrijke Kamgraslanden

niet evident. De struweelvorming moet nog verder kunnen ontwikkelen, zodat zich ook zoomsoorten kunnen vestigen.

Cruciaal voor de gunstige ontwikkelingen hier lijken een lage graasdruk in een korte braakfase. Hoewel de begrazing reeds in

het eerste seizoen na het stoppen van de landbouwactiviteiten van star t ging, werd het terrein pas frequent gebruikt nadat

zich de eerste zaailing van bomen en struiken konden vestigen (d.w.z. in de nazomer). Doordat het terrein slechts een korte

braakfase kende, kon ook bovendien ook geen verruiging optreden.

(2) Plaatselijk ontwikkelt zich een structuurrijk kamgrasland; grote delen van het terrein zijn na acht jaar evenwel nog te

beschouwen als een voedselrijke Beemdgras-raaigrasweide. De struweelvorming kon niet tot ontwikkeling komen, wellicht als

gevolg van onvoldoende zaadaanbod of een te hoge graasdruk in de braakfase.

Figuur 7.16  Structuurrijk grasland (Trosraaigras (pollen), Scherpe boterbloem, Ruw beemdgras,

Kamgras…. op voormalige akker (Moenebroek) onder halfextensieve begrazing.



173

B I J LAGEN

BIJLAGE 11

Turnhouts Vennengebied 1 Turnhout (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : grasland en akkercomplex op voormalige natte en droge heide op zandige bodem boven een ondiepe 

(1-2m) kleilaag (Kempische klei).

Uitgangssituatie : sterk bemeste maïsakker (± 10 jaar), voordien grasland sinds halfweg de vorige eeuw.

Maatregelen : in de geëgaliseerde akker werd het oude profiel hersteld door vergraving. Dit resulteerde in een nat (-

1 m) en een vochtig deel (- 30 cm); nadien hooilandbeheer.

Doel : nat tot vochtig schraal grasland

Uitvoeringsjaar : 1996-97

oppervlakte : ± 1 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

Grondwaterpeilen werden vooraf niet gemeten.

Uitgangssituatie vegetatie

Geoogste maïsakker

Resultaten waterhuishouding

De kwaliteit van grondwater werd in 2001 bepaald. Het betreft hier een atmotroof type (ionenarm) met zeer lage nutriën-

tenconcentraties. Door afgraving werden grondwaterpeilen gerealiseerd die schommelen tussen -80 en +5 cm t.o.v. het maai-

veld in het natte deel. Deze peilen zijn geschikt voor de ontwikkeling van natte heide. In het vochtige deel ligt het maaiveld

± 50 cm hoger (hier zijn geen metingen voorhanden, maar gezien de zandige bovenlaag van de bodem zijn hier veel lagere

peilen te verwachten).

Resultaten nutriëntenhuishouding

De verschillen in nutriëntenhuishouding tussen het diep afgegraven natte deel en het minder diep afgegraven vochtig deel van

het perceel zijn opmerkelijk. In het eerste ontwikkelde zich een laag productieve (< 3 ton/ha/j); in het 2de een hoog produc-

tieve (> 7 ton/ha/j) vegetatie (gegevens 2001). Nutriëntenratio’s in het natte deel wijzen op P-limitatie; in het tweede deel

treedt nog geen nutriëntenlimitatie op. Diepe afgraving resulteerde in tegenstelling tot ondiepe afgraving in een sterke reduc-

tie van N- én P-beschikbaarheid.

Resultaten vegetatie

Er zijn sterke aanwijzingen dat de gunstige vegetatieontwikkelingen in het natte deel gestuurd werden door de aanwezigheid

van een oude zaadvoorraad. Snelle kieming van de heidesoorten Struikheide, Dopheide en Kleine zonnedauw wijzen hierop.

Bij de afgraving werden plaatselijk dunne humusrijke laagjes van de toplaag achtergelaten, waarin mogelijk zaden zitten van

doelsoorten (Smets, 1999).

Bij de diepere afgraving speelt ook de voorafgaande egalisatie van het terrein mee, waardoor het oude maaiveld werd bedekt

met grond van hoger gelegen delen. Nadien bleef dit oude maaiveld wellicht gespaard van omwoeling door ploegen. Naast

de hoger vermelde soorten verschenen in het terrein o.a.Geelgroene zegge, Blauwe zegge, Tormentil, Duizendguldenkruid,

Trekrus, Moeraswolfsklauw en Bruine snavelbies. Daarnaast treden ook soorten van natte graslanden op zoals Gewone koe-

koeksbloem, Witte klaver en Pitrus.

Op de hogere delen ontwikkelde zich een soortenrijk, matig voedselrijk grasland met o.m. abundant voorkomen van Pitrus,

Kruipende boterbloem en ruw beemdgras, maar ook met soorten van mesofiele graslanden zoals Gewoon duizendblad,

Margriet, Gewone brunel, Gewoon reukgras, Knoopkruid….
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Figuur 7.17  Gradiënt van nat naar vochtig in grasland met hersteld reliëf.

Figuur 7.18  Detail van schrale vegetatie met struisgrassen, Tengere rus, Geelgroene zegge en

Dopheide.

Resultaten fauna

Geen gegevens

Conclusie

Afgraven van een sterk bemeste en geëgaliseerde akker resulteerde in een zeer soortenrijke vegetatie met doelsoorten van

natte heide en nat schraalland. Het activeren van een oude zaadbank in combinatie met het herstel van een gunstige abio-

tiek (vnl. waterpeil en reductie van P én N) zijn de belangrijkste sturende factoren bij het herstel in een deel van het terrein.
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BIJLAGE 12 

Het Kijkverdriet Ravels (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : duinenrug met natuurlijke, door kwel beïnvloede depressies en vennen op voormalige heide

Uitgangssituatie : grotendeels ontgonnen, beboste of verboste heide

Maatregelen : kappen spontaan bos, verwijderen strooisellaag; nadien maaibeheer + nabegrazing of een tweede maai

beurt.

Doel : herstel heischraal grasland

Uitvoeringsjaar : 1987

Oppervlakte : ± 1 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

geen gegevens

Uitgangssituatie vegetatie

spontaan bos (op oude rabattenstructuur = afwisseling van brede greppels en tussenliggende, licht verhoogde delen) met

berken, wilgen, Spork, Zwarte els en Grove den. Pijpenstrootje domineerde de kruidlaag. Relicten met Snavelzegge,Veenpluis,

Zompzegge en Waternavel.

Resultaten waterhuishouding

geen gegevens

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie

De vegetatie ontwikkelt zich in de richting van een nat schraalland. Pijpenstrootje, Veldrus domineren de vegetatie. Op de

droogste delen (hoogste delen van de rabatten) evolueer t de vegetatie in de richting van heischraal grasland met o.m.

Gevlekte orchis, Biezenknoppen, Blauwe zegge, Dopheide, Veelbloemige veldbies, Heidekar telblad en Liggende vleugeltjes-

bloem. In de depressies groeien o.m. Zompzegge, Tormentil, en Egelboterbloem. In de natste zones bepalen Veenpluis en

Snavelzegge het aspect.

Resultaten fauna

onbekend

Conclusie

Herstel van schraal grasland uit spontane verbossing verloopt vrij snel, zij het dat een aantal doelsoorten die in de onmiddel-

lijke nabijheid in een relict van heischraal grasland het terrein nog niet konden koloniseren (b.v. Trilgras, Blauwe knoop,

Welriekende nachtorchis). Mogelijks heeft de oude rabattenstructuur hier mee te maken (afvoer mineraalrijke kwel en daar-

door verzuring van de oppervlakkige laag op de hogere delen van de rabatten).
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BIJLAGE 13

Maldegemveld Maldegem (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : voormalig veldgebied (= woeste gronden (vnl. heideterreinen) met gemeenschappelijk gebruik in de 

zandstreek van Oost- en West-Vlaanderen, die vanaf het einde v.d. 18de eeuw werden ontgonnen (in 

grote vierhoeken afgeboord met dreven)), vnl. landbouw- en bosgebied met kleine heiderelicten  

Uitgangssituatie : naaldbos (bebost sinds het einde van de 18de eeuw)

Maatregelen : vleksgewijs kappen van bos, afschrapen strooisel, plaatselijk plaggen, opstuwen drainagegracht in de win

ter ; nadien maaien en/of begrazing

Doel : complex van droge tot natte heide en vochtig heischraal grasland

Uitvoeringsjaar : vanaf 1993

Oppervlakte : 4-tal plagplekken (samen ± 2 ha): 3 in voormalig bos met heiderelicten (enkel Struikheide) en 1 in voor

malig bos met Adelaarsvarenvegetatie.

Uitgangssituatie waterhuishouding

geen peilgegevens bekend.

Uitgangssituatie vegetatie

Aanplant van Zwarte den, met daaronder spontane berkenopslag en relictvegetaties van Struikheide en Pijpenstrootje en

Adelaarsvarens.

Resultaten waterhuishouding

Het gebied wordt tijdens de winter natter door opstuwing van een centrale drainagegracht, die vnl. regenwater afvoert.

Resultaten nutriëntenhuishouding

Geen gegevens

Resultaten vegetatie

Op de geplagde terreinen in bos ontstond op middellange termijn (onder een volgehouden maai- en sinds de laatste jaren

graasbeheer) een soortenrijke vochtige tot natte (grazige) heide met Struikheide, Dopheide, Gewoon veenmos (Sphagnum

palustre), Blauwe zegge, Tormentil, Pilzegge, Geelgroene zegge, Biezenknoppen, Tweenervige zegge, Ronde en Kleine zonne-

dauw,Trekrus, Dubbelloof en Gagel. In depressies komen o.a. Knolrus en Veelstengelige waterbies voor.

Op een andere plagplek onder voormalig bos ontwikkelde zich een pioniersvegetatie met veel dominantie van Biezenknoppen

en verder Moeraswolfsklauw, Tweenervige zegge, Pijpenstrootje, Geelgroene zegge, Trekrus, Kleine en Ronde zonnedauw,

Veelbloemige veldbies, Liggend her tshooi, Tormentil, Gewoon  struisgras. Maaibeheer is hier noodzakelijk om snel oprukken-

de bramenvegetaties te onderdrukken.

In recent aangepakte terreinen, waarvan vnl. strooisel werd afgeschraapt is Pitrus dominant.Toch komen ook hier heidesoor-

ten voor zoals Dopheide, Struikheide, Pilzegge, Knolrus,Trekrus,Tormentil, Gagel en Pijpenstrootje. Daarnaast treden ook een

aantal storingssoorten op zoals Wilgenroosje, Perzikkruid, Greppelrus,Waterpeper. In de vegetatie werd verspreide opslag van

Ruwe berk, Zomereik en Spork gespaard.

Plagbeheer in Adelaarsvarenvegetaties leverde naast een zeer open vegetatie met veel kale grond en mossen o.m. Dopheide,

Struikheide, Smalle stekelvaren, Pitrus, Pilzegge, Veelbloemige veldbies,Trekrus, Haarmos en Dubbelloof op. Daarnaast wordt

het terrein ook gekenmerkt door bramen en opslag van Spork, Ruwe berk en Lijsterbes. Ook Adelaarsvaren is nog frequent

in de vegetatie aanwezig
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Resultaten fauna

In de omgeving komen relictpopulaties voor van zeldzame vlindersoorten van heischraal grasland zoals Aardbeivlinder en

Groentje. Deze soorten werden echter nog niet waargenomen in het terrein zelf. Dit was wel het geval voor de Kleine ijs-

vogelvlinder, die open plekken in bos verkiest.

Verder werden hier o.m. twee minder algemene sprinkhanensoorten (Gouden Sprinkhaan en Zuidelijk spitskopje) gevonden.

Er zijn ook waarnemingen van Boomleeuwerik en Nachtzwaluw, twee doelsoorten, die de laatste decennia verdwenen uit het

gebied (De Beelde, 2002).

Figuur 7.20  Kleinschalig kappen en plag-

gen t.b.v. vochtige heide en schraalland 

in het Maldegemveld.

Figuur 7.19  Heideontwikkeling na kap.
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Conclusie

Kappen en plaggen in een al zeer lang bebost heideterrein, met relatief weinig zichtbare relictsoorten (Struikheide en

Pijpenstrootje) leverde snel een zeer gunstig en eerder onverwacht resultaat op. Een groot aantal soorten kan in bossen, met

een vrij kor te kapcyclus, levensvatbare zaadbanken opbouwen met ook zeldzame doelsoorten.

Het gebruiken van een testcase (kappen en plaggen op kleine oppervlakte ‘(± 20 x 20 m)) is een goede methode om de

potenties van een terrein na te gaan. Toch verschenen ook een aantal soorten slechts na enkele jaren ontwikkelingsbeheer

van maaien (Tweenervige zegge, Trekrus). In langer beheerde zones worden duidelijk meer doelsoorten aangetroffen. Door

gerichte kap en plagwerken ontstaat bovendien een zeer structuurrijk landschap (boom- of bosheide), waar ook een aantal

zeldzame diersoorten zich op termijn kunnen vestigen.

Pitrus en bramen zijn soorten die, indien ze niet gemaaid worden, het succes van natuurontwikkeling in dergelijke terreinen

ernstig kunnen hypothekeren.
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BIJLAGE 14

Langdonken 2 Herselt (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : beekvallei met heide, grasland, bos en moeras tussen 2 lage heuvelrijen; complexe geomorfologie en his

toriek (laagvlakte, donken, komgronden…)

Uitgangssituatie : oude aanplant met Amerikaanse eik op voormalige natte heide; geen zichtbare relictsoorten aanwezig

Maatregelen : kappen bos, verwijderen strooisel; rotatiebeheer plaggen + maaien

Doel : natte heide en heischraal grasland

Uitvoeringsjaar : star t: 1988

Oppervlakte : ± 1 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

geen peilgegevens bekend.

Uitgangssituatie vegetatie

Oude bosaanplant van Amerikaanse eik, nagenoeg zonder ondergroei, dikke strooisellaag 

Resultaten waterhuishouding

geen verandering t.o.v. de uitgangssituatie

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie

10 – 15 jaar na de herstelingreep bestaat de vegetatie uit een bijzonder soortenrijke mozaïek van nat schraalland en natte

heide.Vele soorten regenereerden uit de zaadbank en konden zich door gericht maaibeheer ook verder uitbreiden.

Natte heidesoorten die hier terugkwamen zijn o.m. Klokjesgentiaan, Dopheide, Struikheide, Kleine en Ronde zonnedauw,

Tormentil en Moeraswolfsklauw. Soorten van heischrale graslanden zijn Hondsviooltje,Tandjesgras, Gewone vleugeltjesbloem,

Veldrus, Borstelgras,Veendwergzegge, Melkeppe, Sterzegge, Blauwe zegge, Heidekar telblad, Blauw knoop,Verfbrem. In depres-

sies groeien veenmossen, Knolrus, Draadzegge,Veenpluis en Moerasher tshooi.

Door kleinschalig plagbeheer kunnen de verschillende pioniers-, grasland- en heidestadia behouden blijven.

Conclusie

Door kappen en plaggen van een beboste terreinen kon een zeer waardevolle en soortenrijke vegetatie ontwikkelen. Een

aantal soorten was reeds geruime tijd uit het gebied verdwenen. De aanwezigheid van een goed bewaarde zaadvoorraad in

de bodem en een nooit bemeste en niet langdurig verstoorde bodem waren cruciaal voor het herstel. Ontwikkelingsbeheer

door maaien verhindert snelle overwoekering door bramen en grassen.



180

B I J LAGEN

BIJLAGE 15 

Ruilverkaveling Ravels  Ravels (VLM+AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : akkercomplex op voormalige natte en droge heide (± 100 jaar oude ontginning) op zandige bodem.

Uitgangssituatie : sterk bemeste akkers; relicten van droge tot natte heide in de nabije omgeving.

Maatregelen : Afgraving van de toplaag (30 cm – 1 m); hooilandbeheer

Doel : nat schraal grasland, natte heide

Uitvoeringsjaar : 1997

Oppervlakte : ± 2 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

geen peilen vooraf gemeten 

Uitgangssituatie vegetatie

Geoogste akkers

Resultaten waterhuishouding

Enkel gegevens beschikbaar voor de ondiepe afgraving met ontwikkeling van nat grasland:

Door het afplaggen (± 30 cm) van de bodem werd het terrein gevoelig vernat, zelfs in die mate dat grote delen natter wer-

den dan de aanpalende terreinen in de Ravelse bossen en de berm met relicten van vochtige heide. Hoogste en laagste grond-

waterpeilen werden met ± 25-30 cm verhoogd door de afgraving (gegevens 2001). Daardoor komt tijdelijk grondwater tot

in de wortelzone van de planten. De grondwaterkwaliteit is gunstig voor de ontwikkeling van eerder zure, vochtige tot natte

schraallanden en/of heide (lage nutriëntenconcentraties, lage Ca-concentraties, matig zure pH).

In het terrein zijn bovendien hoogtegradiënten aanwezig die toelaten om zowel natte, vochtige als matig droge types te laten

ontwikkelen.

Resultaten nutriëntenhuishouding

Er zijn gegevens beschikbaar van de ondiepe afgraving (vochtig tot nat grasland).

Na 5 jaar is een laagproductief grasland ontstaan (< 4 ton/ha/j). De beschikbare N is zeer laag. Er zijn nog vrij hoge concen-

traties extraheerbaar P aanwezig. De vegetatie is N-gelimiteerd. Natte heide in de omgeving is P-gelimiteerd (Van Uytvanck,

2002).

Het huidige beheer (hooilandbeheer) is geschikt en noodzakelijk (hoge atmosferische N-input in de regio) om de nutriënten-

voorziening verder in gunstige zin te laten verlopen. De nutriëntenvoorziening op dit ogenblik laat reeds de ontwikkeling van

soortenrijke, matig voedselrijke graslanden toe.

Ook in de andere afgegraven terreindelen ontstonden zeer laag productieve vegetaties, die door geregelde inundaties zeer ijl zijn.

Resultaten vegetatie

Ondiepe afgravingen: beperkte kolonisatie door schraallandsoorten.

Afgraving en intensief hooibeheer resulteerden in een vrij soortenrijk vochtig tot nat grasland.Vnl. grassen en Pitrus domine-

ren de vegetatie. Belangrijke soorten zijn Gewoon reukgras, Gestreepte witbol, Biezenknoppen (plaatselijk dominant) en

Kruipende boterbloem. In de vochtige delen komt de meest waardevolle vegetatie voor met o.m. Gewone veldbies,Tormentil,

Hazenzegge, Gewone koekoeksbloem, Grasmuur, Kruipend zenegroen, Zomprus en Pinksterbloem, die eveneens kenmerkend

zijn voor een matig voedselrijk milieu. Op enkele drogere  plekjes ontwikkelde zich schraal grasland met Struikheide, Gewoon

biggenkruid en Vogelpootje.

De natte plekken overstromen frequent. Dit heeft een eerder ongunstige invloed op de vegetatieontwikkeling: Pitrus en

Geknikte vossenstaar t domineren.
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Diepe afgravingen:

In een eerste terreindeel, grenzend aan bos met heiderelicten (Ravelse bossen) werd door afgraving een ven met aansluitend

een natte heidevegetatie gegraven. Dwergstuiken van Struikheide en Dopheide ontbreken. Door inundatie houden hier ook

pionierssoorten zoals Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw stand in een vegetatie waarin vooral Pitrus abundant voor-

komt.Verder komen hier Blauwe zegge,Tormentil, Veldrus, Waternavel en Moerasrolklaver voor. Op de natste plaatsen groei-

en ook Veelstengelige waterbies, Gewone waterbies, Knolrus, Wolfspoot, Zomprus, Waterpostelein en Geoorde wilg.

In een ander terrein met een geïsoleerde ligging (zeer intensief gebruikte omgeving) ontwikkelde de vegetatie totaal anders.

Slechts enkele soorten van “vochtig schraalland” (Biezenknoppen, Waternavel, Geelgroene zegge, Ruw walstro) konden het

terrein koloniseren.Vnl. Fioringras, Gestreepte witbol en Boerenwormkruid en opslag van Zachte berk bepalen het aspect van

de vegetatie. Verder komen vooral veel soorten van voedselrijke graslanden (Witte klaver, Kruipende boterbloem, Pitrus,

Moerasrolklaver…) Er zijn ook overgangen naar droger schraalland met o.m. Bleekgele droogbloem, Gewoon biggenkruid en

Peen…

Resultaten fauna

Geen gegevens

Conclusie

Afgraven van sterk bemeste en geëgaliseerde akkers op voormalige heideterreinen had in diverse terreindelen een zeer ver-

schillend effect. Er was waarschijnlijk nergens meer een vitale zaadbank aanwezig. Nabije populaties met doelsoorten konden

in beperkte mate bijdragen tot nieuwe kolonisatie (zeggensoorten, Moeraswolfsklauw, waterbiessoorten…). In het geïsoleer-

de terrein werden nauwelijks doelsoorten aangetroffen.

In de vochtige graslanden is een geschikte abiotiek aanwezig voor de ontwikkeling van schraalland. De kolonisatie met doel-

soorten verloopt echter vrij traag.
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BIJLAGE 16

Zwart water Herentals (AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : duinenrug met een ven in een natuurlijke depressie met ondiepe leemlaag 

Uitgangssituatie : geëutrofieerd ven (o.m. guanotrofie door Kokmeeuwenkolonie) met dikke sliblaag

Maatregelen : Afgraving sliblaag en randzones van het ven; verhoging waterpeil; gefaseerd maaibeheer van de oeverzones

Doel : herstel venvegetaties, natte heide en watervogels

Uitvoeringsjaar : 1993

Uitgangssituatie waterhuishouding

Het waterpeil van het ven was 0,5 meter lager dan voor de ingreep

Uitgangssituatie vegetatie

Ven met dominantie van Pitrus en veel Pijpenstrootje in het ven en langs de oevers, relictpopulaties van natte heide

(Dopheide, Heidekar telblad, Gagel) aanwezig op panden van voormalige ontwateringsgreppels. waardevolle heide- en veen-

vegetaties op drijftillen waren eerder al grotendeels vernietigd door de massale kolonie van Kokmeeuwen die op deze plaat-

sen broeden.

Resultaten waterhuishouding

Het waterpeil van het ven werd door middel van een stuw met ± 0,5 m verhoogd. Hierdoor werden oude panden die in en

langs het ven lagen volledig overstroomd

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie

De ontwikkeling van natte heide hangt nauw samen met het waterpeilbeheer van het ven. Door het verhoogd waterpeil is

slechts in een smalle randzone ontwikkeling van natte heide mogelijk. De vegetatie wordt, ook na afplaggen van de oeverzo-

nes, gedomineerd door Pitrus.Veenmossen,Waternavel en Moerasstruisgras zijn abundant aanwezig. In mindere mate zijn hier

ook Dopheide, Struikheide, Kleine zonnedauw en Zompzegge aanwezig.

Gagel en waardevolle relictpopulaties van Heidekar telblad verdwenen als gevolg van waterpeilverhoging. Op de drijftillen

broeden nog steeds te veel Kokmeeuwen om gunstige ontwikkeling van veenvegetaties met Veenpluis,Veenbies en veenmos-

sen te laten herstellen. Het aantal broedende meeuwen liepen de laatste jaren wel sterk terug.
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Figuur 7.21  Geplagde oeverstrook met ijle vegetatie van vnl. Pitrus, Pijpenstrootje en Smalle ste-

kelvaren.

Resultaten fauna

Het aantal Kokmeeuwen nam af. Andere broedende watervogels kwamen na het verwijderen van de sliblaag en de water-

peilverhoging terug of namen in aantal toe: Geoorde fuut, Dodaars, Winter taling.

Conclusie

De resultaten op het terrein zijn niet onverdeeld gunstig. Plagbeheer in dominante Pitrusvegetaties leverde een beperkt aan-

tal doelsoorten van natte heide op. De combinatie met een te hoog waterpeil in het ven beperkt echter de uitbreidingskan-

sen van natte heide en zorgde er tevens voor dat waardevolle relictpopulaties definitief verloren gingen. Bij drastische her-

stelingrepen moet meer rekening gehouden met relictpopulaties. Het belang van winst voor de avifauna moet wellicht beter

afgewogen worden tegen het verlies van oligotrofe ven- en heidevegetaties.
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BIJLAGE 17A

Bulskampveld 1 Beernem (Provincie West-Vlaanderen)

Systeemtype : voormalig veldgebied; nu grotendeels bebost of in intensief agrarisch gebruik; ontwaterd door de (gegra

ven) Bornebeek.

Uitgangssituatie : voedselrijke graslanden 

Maatregelen : afplaggen van 10-15 cm dikke toplaag + aanleg v.e. klein ven

Doel : herstel natte heide

Uitvoeringsjaar : 2000-2001 

Oppervlakte : ± 0,6 ha (in twee zones van elk 0,3 ha)

Uitgangssituatie waterhuishouding

geen gegevens

Uitgangssituatie vegetatie

door Gestreepte witbol gedomineerd voedselrijk, mesofiel grasland

Resultaten waterhuishouding

Grondwaterpeilmetingen geven een langzame vernatting, veroorzaakt door het niet meer ruimen van de Bornebeek in haar

bovenloop. ‘s Winters overstromen de geplagde terreinen soms tijdelijk met tot 10 cm water dat vooral een regenwaterka-

rakter heeft. De zuidelijk gelegen plagplaats overstroomt langer en in natte jaren tot ver in het voorjaar (april) met water van

matige kwaliteit.

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie

De vegetatie wordt door Pitrus en Moerasrolklaver gedomineerd. Abundant zijn o.m. ook Witte klaver, Greppelrus en Knolrus.

In klein aantal komen in de noordelijke zone ook Geelgroene zegge, Gewoon duizendguldenkruid, Borstelbies en Waternavel

voor. Gestreepte witbol koloniseer t vanuit aanpalende weide. Dopheide en Struikheide kiemden nog niet. In het vennetje en

langs de afgeschuinde oever van de Bornebeek verschenen voor de regio zeldzame soorten zoals Vlottende bies,

Duizendknoopfonteinkruid, Stijve moerasweegbree,Veelbloemige waterbies en Moerasher tshooi. De zuidelijker gelegen plag-

plaats (ca. 0,1 ha) telt geen bijzondere soorten, vermoedelijk door de zeer langdurige winterse overstromingen met beekwa-

ter. Hier heerst een dominantie van Pitrus en Mannagras. Voorafgaande zaadbankproeven op deze laatste plek gaven noch-

tans ook een massale aanwezigheid aan van Waternavel, Knolrus, Sterzegge, Borstelbies, moerasrolklaver en Veelstengelige

waterbies.
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Figuur 7.22   Nog niet stabiele vegetatie met veel Pitrus, Moerasrolklaver en open bodem in het

noordelijk gedeelte (foto: O. Dochy).

Resultaten fauna

Heel wat libellen koloniseerden de poelen met o.a.Viervlek,Watersnuffel, Zwarte en zeer veel Bruinrode heidelibel; de Kleine

groene kikker of Poelkikker is talrijk in de plassen.

Conclusie

De soortensamenstelling van het gebied wijst op hoge potenties voor de ontwikkeling van schraalland en zelfs venoeverve-

getaties mits een gunstige grondwaterhuishouding. De hoge abundanties van Gestreepte witbol kunnen door gericht ontwik-

kelingsbeheer van maaien verlaagd worden ten gunste van de schraallandsoorten. Een verbetering van de waterkwaliteit is

noodzakelijk vooraleer in het zuidelijk gedeelte bijkomende zones worden geplagd.
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BIJLAGE 17B

Bulskampveld  2 Beernem (Provincie West-Vlaanderen)

Systeemtype : voormalig veldgebied; nu grotendeels bebost of in intensief agrarisch gebruik; ontwaterd door de (gegra

ven) Bornebeek.

Uitgangssituatie : windval van naaldbos (grove den) 

Maatregelen : afplaggen van 15-10 cm dikke strooisellaag + aanleg van vennetjes

Doel : herstel vochtige tot natte heide met vennetjes

Uitvoeringsjaar : 2000-2001 

Oppervlakte : ± 1,4 ha, waarvan 0,7 ha geplagd 

Uitgangssituatie waterhuishouding

Geen gegevens

Uitgangssituatie vegetatie

Typisch grove dennenbos met ondergroei van adelaarsvaren en bramen met wat struikheide aan zonnige randen.

Resultaten waterhuishouding

Grondwaterpeilmetingen geven een langzame vernatting, veroorzaakt door het niet meer ruimen van de Bornebeek in haar

bovenloop. ‘s Winters overstromen de geplagde terreinen niet, maar er komt plaatselijk wel stagnerend regenwater voor. Het

grondwater bevindt zich ondiep.

Resultaten nutriëntenhuishouding

Geen gegevens

Resultaten vegetatie

De vegetatie wordt op veel plaatsen door Pitrus gedomineerd. Door aanhoudend maaibeheer is de dominantie verminderd

ten voordele van Struikheide en hebben er zich vlekken met Dopheide ontwikkeld. Andere frequente soorten zijn Sterzegge

(grote populatie), Hazenzegge, Moerasstruisgras, Dubbelloof, Knolrus, Kruipganzerik, Tormentil, Waternavel en veenmos.

Schaars zijn Liggende vleugeltjesbloem, Koningsvaren (nieuwe kiemplanten) en Klein glidkruid. In het ven komt Knolrus domi-

nant voor. Duizendknoopfonteinkruid wordt meer aangetroffen in de oude grachtjes en de Bornebeek zelf die hier duidelijk

een kwelinvloed heeft (roestkleur). De venoeversoorten van het andere plaggebied (zie Bulskampveld 1) zijn hier nog niet

aangetroffen.
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Figuur7.23  Herstel van vochtige tot natte heide in het Bulskampveld (foto: O. Dochy).

Resultaten fauna

Heel wat libellen koloniseerden de poelen met o.a. Viervlek, Watersnuffel, Zwarte en zeer veel Bruinrode heidelibel;

Vinpootsalamander en Kleine groene kikker of Poelkikker koloniseerden de vennen, deze laatste is hier talrijk. In de niet jaar-

lijks gemaaide zones kan een forse populatie Gouden sprinkhaan overleven.

Conclusie

Door voortgezet maar niet monotoon maaibeheer kan hier een structuurrijke heide ontstaan met gradiënten van droog naar nat.
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BIJLAGE 18

Tenhaagdoornheide 1  Houthalen-Helchteren (AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : complex van droge en natte heide en droge schraallanden met ingesloten voormalige land

bouwgronden (akkers en grasland)

Uitgangssituatie : geoogste akkers op droge zandgrond

Maatregelen : (1) plaggen + inzaai maaisel van droge heidevegetatie

(2) extensieve begrazing

(3) spontane ontwikkeling

Doel : droge heide + droog schraalland

Uitvoeringsjaar : 1984

Oppervlakte :(1) 2 terreinen van ± 2-3 ha

(2) 3 terreinen van ± 1 ha

(3) 1 terrein (± 0,5 ha)

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akker

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

laag productieve vegetaties met N-limitatie

laag productieve vegetaties met N-limitatie

Resultaten vegetatie

(1) Na 18 jaar is in beide onderzocht terreinen een gesloten droge heidevegetatie ontstaan met dominantie van Struikheide

of codominantie van Struikheide en Fijn schapengras. Occasioneel tot plaatselijk abundant voorkomend  zijn Gladde witbol

en Gewoon struisgras. In beide gevallen werden de ken- en doelsoorten van Droge heide Stekelbrem en Kruipbrem frequent

teruggevonden. Pijpenstrootje komt slechts in lage bedekkingen voor. Andere doelsoorten zijn Dopheide,Veelbloemige veld-

bies, Liggend walstro, Brem en Pilzegge, die alle in lage bedekkingen voorkomen. Lokaal komen ook vlekken voor met soor-

ten van schraal grasland en/of zomen voor, zoals Muizenoor, Stijf havikskruid, Hongaars havikskruid, Gewoon biggenkruid,

Schapenzuring. Jonge boompjes van Ruwe berk, Wilde lijsterbes komen verspreid over het terrein voor in kleine aantallen.

Mossen en Cladoniasoorten werden niet systematisch gedetermineerd en zijn in lage bedekkingen aanwezig.

(2) In twee gevallen ontstond een grove mozaïek met vlekken waarin ofwel grassen (vnl. Gewoon struisgras, Bochtige Smele

en Schapengras, maar ook Veldbeemdgras, Pijpenstrootje en Rood zwenkgras) ofwel Struikheide domineren. Soorten als

Stekelbrem, Liggend walstro en Pilzegge ontbreken; van Kruipbrem werden slechts enkele exemplaren gevonden. Occasioneel

komt Veelbloemige veldbies voor. Plaatselijk zijn vrij grote braamstruwelen en door mossen (behalve Kussentjesmos, geen ove-

rige soorten bepaald) gedomineerde vegetaties te vinden. In één terrein ontwikkelde zich onder begrazing een eerder voed-

selrijk grasland zonder Struikheide. De vegetatie wordt er gedomineerd door grassen (Gladde witbol, Gewoon struisgras,
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Rood zwenkgras, Zachte haver, Gestreepte witbol, Schapengras). Occasioneel komen Gewoon duizendblad, Gewone hoorn-

bloem en Zilverhaver voor.

(3) Spontane ontwikkeling (met grote invloed van konijnenbegrazing) leidde tot een sterk door grassen (vnl. Rood zwenk-

gras, Fijn schapengras, Gladde witbol en Gewoon struisgras) gedomineerde vegetatie. Slechts enkele doelsoorten van schra-

le graslanden (Zilverhaver, Veelbloemige veldbies, Schapenzuring, Gewoon biggenkruid, Zandblauwtje) komen hier in lage

bedekkingen voor (enkel Zilverhaver is lokaal abundant).

Figuur 7.24  Met heidemaaisel en plaggen ingezaaide akker: Struikheide is dominant aanwezig; op

de dia zijn o.a. ook jonge berken en Stekelbrem te zien.

Resultaten fauna

geen gegevens

Conclusie

(1) Plaggen en inzaaien met maaisel leveren snel resultaat op, met een groot aantal doelsoorten van droge heide met

Struikheide. Het resultaat is evenwel een vrij structuurarme vegetatie met veel ± even oude heidestruikjes. Na 20  jaar berei-

ken deze struikjes stilaan het punt waarop degeneratie valt te verwachten (leeftijd Struikheide = 20-25 jaar). Dit moment is

cruciaal omdat dit een scharniermoment kan betekenen in de vegetatiesuccesie. In ongunstige omstandigheden (hoge N-input)

kan dit leiden tot vergrassing (Pijpenstrootje, Bochtige Smele) in het volledige terrein (gelijkjarigheid dwergstruiken). In gunsti-

ge omstandigheden treedt verjonging op en kan er langzamerhand meer structuurvariatie in de vegetatie komen en kunnen

o.a. mos- en korstmossoorten het terrein koloniseren.

Beheer gericht op het vergroten van de structuurvariatie en de variatie in leeftijdsopbouw van de heide (kleinschalig rotatie-

beheer met maaien, plaggen, branden of begrazen…) kon dit het proces versneld hebben.

(2) Door begrazing ontstaan vrij structuurrijke vegetaties, zij het met een gering aantal doelsoorten, die daarbij (behalve

Struikheide) in zeer lage bedekkingen optreden.

Ondanks de relatief lange ontwikkelingstijd is de vegetatie naar een vrij soortenarm schraal grasland geëvolueerd. De vegeta-

tie kan zich echter ook ontwikkelen naar een eerder banaal grasland van een matig voedselrijk type.

(3) Spontane ontwikkeling (incl. konijnen) leidde tot een schrale, vrij soortenarme, door grassen gedomineerde vegetatie

ondanks de relatief lange ontwikkelingstijd. Structuurvariatie in de vegetatie is nagenoeg afwezig (kor t gegraasd door konijnen).
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Figuur 7.25  Spontane ontwikkeling (+ konijnenbegrazing) op voormalige akkers: ontwikkeling

van Dwerghaververbondvegetaties met veel Struisgrassen en Schapenzuring.



191

B I J LAGEN

Bijlage 18A

Tenhaagdoornheide 2  Houthalen-Helchteren (AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : complex van droge en natte heide en droge schraallanden met ingesloten voormalige landbouwgronden

(akkers en grasland)

Uitgangssituatie : grasland

Maatregelen : (1) spontane ontwikkeling

: (2) afplaggen; geen ontwikkelingsbeheer

Doel : droge heide – droog schraalland

Uitvoeringsjaar : (1) 1984

: (2) 1998

oppervlakte : (1) 2 terreinen (± 0,3 en 0,4 ha)

(2) ± 0,5 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

Soortenarm grasland 

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

Laagproductieve vegetatie met N-limitatie in beide gevallen

Resultaten vegetatie

(1) Beide percelen hebben het aspect gekregen van een structuurrijke heide met Pijpenstrobulten, verspreide dwergstruiken

van Struikheide en in mindere mate van Dopheide en opslag van vnl. Ruwe berk en Zomereik. In één perceel is de bosvor-

ming met vnl. Ruwe berk al vrij ver gevorderd (60% bedekking). Het aandeel grassen is vrij hoog (Bochtige Smele en

Pijpenstrootje); Pitrus en braam wijzen nog op voormalig landbouwgebruik.

(2) Struikheide is dominant aanwezig in het terrein. Ook Pilzegge, Kruipbrem, Fijn schapengras, Stijf havikskruid, Pijpenstrootje

en Vroege haver koloniseerden het terrein (de eerste drie soorten wellicht vanuit de zaadbank). Het aandeel grassen blijft

vrij beperkt. Er ontwikkelde zich een vrij rijke vegetatiestructuur met een afwisseling van dwergstruiken, grasland en open

bodem.

Resultaten fauna

onbekend

Conclusie

(1) Op deze licht vochtige graslanden kon zich door spontane ontwikkeling een structuurrijke, maar soortenarme heide ont-

wikkelen die vrij langzaam naar bos (Eiken-Berkenbos ) evolueer t.

(2) Door plagbeheer kon op dit voormalig grasland vrij snel een structuurrijke droge heide ontstaan. De soortenrijkdom is

relatief laag, maar zowel structuurvariatie als soortensamenstelling ver tonen veel gelijkenis met de  omliggende, nooit ont-

gonnen droge heide, die ook vrij soortenarm is.
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BIJLAGE 19

De  Teut 1 Zonhoven (AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : complex van droge en natte heide en droge schraallanden met ingesloten voormalige landbouwgronden

(akkers)

Uitgangssituatie : droge en vochtige akkers

Maatregelen : inbreng van heidemaaisel (droge heide); geen ontwikkelingsbeheer

Doel : droge heide

Uitvoeringsjaar : ± 1982

Oppervlakte : 2 terreinen van ± 1 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akker

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

idem Teut 1

Resultaten vegetatie

Op de droge delen ontwikkelde zich een structuurrijke heide met gevarieerde leeftijdsopbouw van heidestruiken, Kruipbrem

en Stekelbrem, afgewisseld met kor tgrazig grasland (konijnenbegrazing!) met o.m. Muizenoortje, Schapenzuring, Gewoon

reukgras, Gewoon biggenkruid, Schapengras, Voege haver, Cladina spp..

In de natte terreindelen domineert Pijpenstrootje. Dopheide en Struikheide komen occasioneel tot frequent voor, maar 20

na het gebruik als akker zijn ook nog steeds storingssoorten aanwezig zoals Pitrus, Duinriet en Speerdistel. Ook graslands-

oorten zoals Gestreepte witbol, Reukgras, Kale jonker en Veldrus komen lokaal nog abundant voor. Ook is er in de vochtige

terreindelen veel opslag van struiken en jonge bomen (Spork, Zachte berk, Geoorde wilg).

Resultaten fauna

De ongewerveldenfauna in de droge terreindelen ver toont grote gelijkenis met omringende referentieterreinen van droge

heide, ook voor moeilijk koloniserende dieren als spinnen en mieren. De spinnenfauna telt een vrij groot aantal typische

heide- en schraallandsoorten (Pardosa monticola, Alopecosa cuneata, Phlegra fasciata, Trichopterna cito, Zelotes electus, Zelotes

petrensis, Hahnia nava, Steatoda phalerata), hoewel aantallen en soortenrijkdom toch nog steeds kleiner zijn dan in referen-

tieterreinen (Dekoninck et al., 2002). Hetzelfde geldt voor mieren waar o.m. Formica pratensis, Lasius meridionalis en Myrmica

schencki gevonden werden. Een aantal stenotope heidesoorten disperseren echter totaal niet vanuit aanpalende heideterrei-

nen (Lasius psammophilus, Formica transkaucasica, Strongylognathus testaceus).

In het terrein werd de Heidesabelsprinkhaan gevonden, een rode lijstsoort en belangrijke doelsoort bij  heideherstel.

Voor de natte terreindelen zijn geen gegevens beschikbaar.
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Figuur 7.26  Mozaïek van schraalland (met o.a.  Muizenoortje en Fijn schapengras) en Struikheide

(ingebracht met heidemaaisel).

Conclusie

Inbreng van heidemaaisel lever t vrij snel goede resultaten naar vegetatie, structuurvariatie en fauna. Doelsoorten zijn relatief

goed ver tegenwoordigd, hoewel de echt kritische soorten voor de meeste taxonomisch groepen nog ontbreken.

Vooral voor droge heide worden goede resultaten behaald.
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BIJLAGE 19A

De Teut 2 Zonhoven (AMINAL Afdeling Natuur)

Systeemtype : complex van droge en natte heide en droge schraallanden met ingesloten voormalige landbouwgronden

(akkers)

Uitgangssituatie : akker

Maatregelen : maaibeheer (onregelmatig)

Doel : droog tot vochtig schraalland

Uitvoeringsjaar : vanaf ± 1982

Oppervlakte : ± 3 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akker

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

Gewasanalyses wijzen op een belangrijke rol voor N als beperkend nutriënt. Totale N-waarden in de bodem wijzen echter

op een intermediaire toestand tussen droge heides en landbouwgronden (grasland), die geschikt is voor de ontwikkeling van

schrale graslanden, minder voor de ontwikkeling van heide.

Resultaten vegetatie

Maaibeheer op deze voormalige droge akkers leidde tot een mozaïek van mesofiel grasland met kleine vlekken droger schraal-

land. Gestreepte witbol, Pitrus en Gewoon reukgras komen abundant voor.

Op de drogere delen treedt frequent Gewoon struisgras op en in mindere mate ook Schapenzuring, Mannetjesereprijs,

Pijpenstrootje en Struikheide. Struikheide dringt vooral vanaf de randen langzaam het terrein binnen (± 10 m op 20 jaar).

In de vochtiger delen komen (zeldzaam tot occasioneel) naast de hoger vermelde abundant voorkomende soorten ook typi-

sche soorten van mesofiele graslanden voor zoals Zwarte zegge, Hazenzegge, Pinksterbloem, Fioringras, Veldzuring, Gewone

rolklaver, Gewone koekoeksbloem, Gewone brunel, Duizendblad en Smalle weegbree.

Resultaten fauna

Van het onderzocht terrein zijn gegevens van ongewervelden bekend (Dekoninck et al., 2002). De fauna verschilt opmerke-

lijk van deze van de omringende heideterreinen.Vnl. eurytope graslandsoorten (soorten met een brede ecologische amplitu-

de; in dit geval: soorten die in zeer uiteenlopende graslandtypes worden aangetroffen) worden aangetroffen. Typische soor-

ten van heides en schraallanden met goede dispersiecapaciteiten worden aangetroffen bij de loopkevers (o.a. Amara tibialis,

Acupalpus brunnipes, Harpalus griseus, Harpalus smaragdinus). Bij de mieren en spinnen ontbreken zowat alle typische heide-

soorten; de Veldkrekel (een soort met beperkte dispersiecapaciteiten) koloniseerde het terrein wel.
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Figuur 7.27  Kolonisatie van Struikheide vanuit de rand in voormalige akker.

Conclusie

Maaibeheer lever t een vrij soortenrijk mesofiel, laag productief grasland op, plaatselijk met het aspect en soorten van droog

schraalland. Na 20 jaar zijn soorten van voedselrijkere graslanden en storingssoorten nog steeds aanwezig. De nutriëntenver-

houdingen in plantenmateriaal en bodemanalyses wijzen op een zeer langzaam herstel van laagproductieve systemen. De

ongewerveldenfauna herstelt bij de meeste groepen zeer langzaam. De nieuwe fauna verschilt opmerkelijk van die van het

omringende landschap.



196

B I J LAGEN

BIJLAGE 20

Kalkense Meersen Berlare-Uitbergen (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : zandig rivierduin, in het verleden deels ontgonnen voor zandwinning

Uitgangssituatie : bos 

Maatregelen : kaalkap met verwijderen van alle takhout en strooisel; gevolgd door extensieve begrazing met runderen

+ vrij intensieve begrazing door konijnen

Doel : droog schraalland 

Uitvoeringsjaar : 1997

Oppervlakte : ± 1 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

Dichte aanplant van populieren en sparren met een dikke strooisellaag.

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

nutriënten: N/P verhoudingen wijzen op sterke N-limitatie, ook in de met Gestreepte witbol vervilte delen.

Resultaten vegetatie

Op het terrein ontwikkelde zich een mozaïek van schrale vegetaties, lokaal gedomineerd door mossen met vlekken kale

bodem, grasland (op enkele plaatsen vervilt) en struweel. Op de schraalste delen komen o.m. frequent  Schapenzuring,

Veldereprijs, Vroege haver, Ruw vergeet-me-nietje en Gewoon struisgras voor. Zeldzaam zijn hier Kromhals, Koningskaars,

Grasmuur en Smalle stekelvaren. Op voedselrijker delen komen naast Gestreepte witbol ook storingssoorten voor zoals

Grote brandnetel, Ridderzuring, Straatgras en basterdwederiken. Verspreid over het terrein komen struwelen voor van

Gewone vlier, bramen en is er opslag van vnl. Ruwe berk en een enkele Zomereik.
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Figuur 7.28  Ontbost rivierduin met schrale begroeiing van Gewoon struisgras, Schapenzuring,

Duinsterretje en verspreide opslag van Gewone vlier.

Resultaten fauna

onbekend

Conclusie

Het terrein heeft het aspect van een schraal, maar structuurrijk rivierduin, zij het dat de vegetatie tot op heden slechts een

gering aantal doelsoorten telt en storingssoorten nog nadrukkelijk aanwezig zijn.
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BIJLAGE 21

Molsbergen Lokeren (AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : zandig rivierduin

Uitgangssituatie : sterk bemeste en deels met puin bedekte duingraslanden

Maatregelen : (1) verwijderen van puin en strooisellaag

(2) afplaggen toplaag; maaibeheer in (vochtig terrein)

Doel : vochtige en droge schraallanden 

Uitvoeringsjaar : 1998

Oppervlakte : (1) droog terrein: ± 1 ha 

(2) vochtig terrein: ± 1 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

Niet relevant in het droge deel; in het natte deel schommelde het grondwaterpeil in het vegetatieseizoen tussen 1,2 m en

0,45 m onder het maaiveld.

Uitgangssituatie vegetatie

Bemeste graslanden met veel Gestreepte witbol en storingssoorten (Akkerdistel, Ridderzuring, Grote brandnetel) + grote

latrines en open mestopslagplaatsen + steenpuin (droge deel).

Resultaten waterhuishouding

In het vochtige terrein schommelt  het waterpeil in het vegetatieseizoen na afgraving tussen 0,70 en 0 m onder het maaiveld:

relatieve gemiddelde grondwaterpeilverhoging van ± 40 cm.

Resultaten nutriëntenhuishouding

In de laagproductieve vegetatie van het afgeplagde terrein wijzen N/P verhoudingen op N-limitatie. Van het andere terrein

zijn geen gegevens bekend.

Resultaten vegetatie

In het droge terrein ontwikkelde zich een schrale open vegetatie met soorten van schraallanden en storingsvegetaties.

Mannetjesereprijs en Jacobskruiskruid komen abundant voor. Schapenzuring, haakmos sp., Greppelrus en bramen zijn lokaal

dominant. Occasioneel tot zeldzaam komen hier Koningskaars, Grote teunisbloem, Sint-Janskruid, Veldereprijs, Gewone rei-

gersbek,Valse salie,Vroege haver en Akkerhoornbloem voor, maar ook pioniers van voedselrijke milieus zoals Gewone melk-

distel en Grote leeuwenklauw.

In de afgeplagde zones van het vochtige terrein komen naast het dominante Pitrus ook frequent Gewone rolklaver, Gewoon

struisgras, Kruipende boterbloem en juveniele planten van boswilg voor. Doelsoorten van schraallanden zijn Koningsvaren,

Moeraswolfsklauw en Pilzegge. Soorten van mesofiele graslanden zijn o.m. Grote wederik, Pinksterbloem, Ruw walstro,

Watermunt, Moerasrolklaver en Moerasvergeet-me-nietje. Op droge delen groeit Groot duinsterretje. Op enkele natte plag-

plekken komen zeldzame pioniermossen voor  zoals Blasia pusilla en Pohlia annotina (Afdeling Natuur, zonder datum).
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Figuur 7.29 Geplagde vochtige rivierduinvegetatie met veel Pitrus (centraal) op de overgang naar

moeras(bos) (voor- en achtergrond).

Resultaten fauna

geen specifieke gegevens over de afgegraven sites.

Conclusie

Vnl. op de afgeplagde bodems in vochtig milieu verschenen waardevolle doelsoorten. De dominantie van Pitrus baar t even-

wel zorgen. Maaibeheer is nodig om deze dominantie te onderdrukken. Er werd een gunstige relatieve grondwaterpeilver-

hoging gerealiseerd in het afgegraven terrein.
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BIJLAGE 22

Hageven  Neerpelt (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : complex van droge en natte heide met ingesloten voormalige landbouwgronden (akkers)

Uitgangssituatie : akker

Maatregelen : (1) extensieve begrazing : HV(1)

(2) inzaai met grasmengsel + extensieve begrazing: HV(2)

(3) inzaai met grasmengsel + initiële bemesting + extensieve

begrazing: HV(3)

(4) Afgraven bouwvoor (30 cm) + extensieve begrazing 

Doel : droge schraallanden en heide

Uitvoeringsjaar : ± 1985

oppervlakte : samen ± 10 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

Overal droge, grondwateronafhankelijke situaties

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akkers

Resultaten waterhuishouding

Geen peilgegevens voorhanden:

(1)-(3): geen veranderingen

(4): er ontstond een gradiënt van permanent nat tot droog

Resultaten nutriëntenhuishouding

(1)-(3):

De beschikbaarheid van nutriënten en de pH van de bodem verschilt opmerkelijk met deze van het referentieterrein voor

droge heide ((HV(R) = nooit ontgonnen droge heide (fig. 7.30). Vnl. extraheerbaar P is 5 x hoger in de voormalige akkers,

ongeacht het gevoerde beheer. Beschikbaar N is hoogst in het initieel bemeste terrein, laagst in het niet ingezaaide, en niet

bemeste terrein. In het referentieterrein is de N-beschikbaarheid nog lager.

(4):

Afgraving had een sterke daling van de N-beschikbaarheid tot gevolg (< referentietoestand). Dit was niet het geval voor P,

waar nog steeds zeer hoge waarden (± 5 x meer dan in referentieterreinen) worden gemeten. Ook de pH blijft hoger (5,5

t.o.v. 4,2).
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Figuur 7.30  Nutriëntenbeschikbaarheid en pH in een referentieterrein (HV(R)) en 3 droge voor-

malige akkers: HV(1) = onbemest+niet ingezaaid; HV(2) = onbemest+ingezaaid; HV(3) = initieel

bemest + ingezaaid).

Resultaten vegetatie

(1)-(3)

De soortensamenstelling in de verschillende terreinen is vrij gelijkaardig. In het  initieel bemeste terrein komen evenwel nog

steeds lokaal storingssoorten voor (Pitrus, Straatgras, Akkerdistel, Grote brandnetel), maar ook soorten uit het dwerghaver-

verbond en struisgrassen, die in de andere terreinen het aspect bepalen (Gewoon struisgras, Zandstruisgras, Zilverhaver,

Schapenzuring, Gewone veldbies, Vroege haver, Mannetjesereprijs, Fijn schapengras).

In het niet ingezaaide terrein is er een veel grotere structuurvariatie door opslag van vnl. Ruwe berk, Spork en Geoorde wilg.

Figuur 7.31  Door struisgrassen gedomineerde, extensief begraasde voormalige akkers.

N P pH
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(4)

Op het afgegraven terrein ontwikkelde zich een schrale vegetatie met veel Gewoon struisgras en Fioringras. Schrale en open

vegetaties met Zilverhaver,Vroege haver, Heidespurrie, Fijn schapengras,Trekrus en Struikheide wisselen hier af met storings-

soorten zoals Akkerdistel, Kale jonker, Basterdwederik sp., Pitrus en Greppelrus. Er is verspreide opslag met jonge boompjes

van Zachte berk, Geoorde wilg en Grove den.

Het natte deel ontwikkelde zich tot een (nog onstabiele) mozaïek van natte ruigtes (Moerasrolklaver, Riet, Koninginnekruid,

Wolfspoot en Moeraskers) en natte, soortenrijke pioniersvegetaties (Grote weegbree, Kleine egelskop, Klokjesgentiaan,

Ronde zonnedauw, Moerasdroogbloem).

Resultaten fauna

(1)-(3)

Er zijn gegevens bekend van ongewervelden (Dekoninck et al., 2002). Er werden vnl. soorten van schraal grasland gevonden

en zeer weinig echte heidesoorten. Bij de spinnen en loopkevers worden weinig grote verschillen gevonden tussen de ver-

schillende terreinen  onderling. In het niet bemeste en niet ingezaaide terrein wordt het grootste aantal doelsoorten gevon-

den voor spinnen, wellicht als gevolg van de grotere structuurvariatie in de vegetatie (Pardosa monticola, Alopecosa barbipes,

Alopecosa cuneata, Arctosa perita, Phlegra fasciata, Xerolycosa miniata, Clubiona trivialis, Zelotes electus, Hahnia nava, Arctosa leo-

pardus, Tibellus maritimus, Steatoda phalerata); toch verschilt de lijst met doelsoorten opmerkelijk van deze uit de referentie-

terreinen voor droge heide. Bij loopkevers worden juist in de kortgrazige, open terreinen meer doelsoorten gevonden.

Mieren koloniseren geschikte terreinen zeer moeilijk. In het Hageven werden zeer weinig doelsoorten aangetroffen. In het

ingezaaide en niet bemeste terrein werden (zonder een afdoende verklaring hiervoor te kunnen vinden) meer doelsoorten

(Myrmica scabrinodis, Myrmica sabuleti, Formica cunicularia, Tetramorium caespitum) gevonden dan in de overige zones; echter

veel minder dan in de referentieterreinen voor droge heide.

Uit alle onderzochte groepen zijn overigens soorten bekend die de nieuwe terreinen niet koloniseren (b.v. Omocestus rufipes

bij de sprinkhanen, Platypalpus nigritarsis bij de Dansvliegen).

Enkel soorten, waarvan het voorkomen vnl. door de landschapsstructuur wordt beïnvloed (zoals b.v. Slankpootvliegen), komen

even veel voor in natuurontwikkelingsterreinen als in referentieterreinen.

(4) 

Weinig ongewerveldengroepen reageren op korte termijn gunstig op het afgraven van terreinen. Loopkevers vormen hier de

uitzondering met zeldzame en goed disperserende doelsoorten op de vochtige pionierssituaties (Harpalus griseus, Harpalus

smaragdinus, Nebria salina, Notiophilus substriatus, Bembidion quadrimaculata, Acupalpus brunnipes, Agonum sexpunctatum, Amara

fulva, Broscus cephalotes, Cicindella hybrida, Syntomus foveatus, Calathus erratus, Amara tibialis, Calathus cinctus, Notiophilus aqua-

ticus) (Dekoninck et al., 2002) .

Conclusie

Herstel van heide en droog schraal grasland op voormalige akkers is een vrij langdurig proces, waarbij geschikte condities voor

schraalland ontstaan na 15-20 jaar, maar waarbij niet noodzakelijk kolonisatie optreedt door de gewenste soorten.Vooral struis-

grasvegetaties en vegetaties uit het dwerghaververbond komen tot ontwikkeling. Ongewerveldenfauna’s herstellen zeer lang-

zaam of in het geheel niet. Effecten van bemesting zijn na 15-20 jaar nog steeds zichtbaar in de vorm van storingssoorten.

Vooral in de natte terreindelen heeft afgraving een positief gevolg (doelsoorten als Klokjesgentiaan, Ronde zonnedauw), hoe-

wel een echt herstel van een nutriëntenarme uitgangssituatie onmogelijk bleek (hoge residuele P-pool). Dit maakt het terrein

kwetsbaar voor atmosferische N-depositie, waarvan mogelijks competitieve soorten, die nu al aanwezig zijn (b.v. Riet,

Moerasrolklaver) kunnen profiteren.
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BIJLAGE 23

Heidebos Wachtebeke en Moerbeke (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : complex van droge heide, schraalland en bos met ingesloten voormalige landbouwgronden (akkers)

Uitgangssituatie : akker

Maatregelen : spontane successie onder (vrij intensieve) konijnenbegrazing; sinds 2000 aangevuld met extensieve run

derbegrazing

Doel : droge schraallanden en droge heide

Uitvoeringsjaar : 1989, 1994 en 1997

Oppervlakte : 4 terreinen van ± 0,3 – 5 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akker

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

Gewasanalyses wijzen op een sterke stikstoflimitatie in het referentie-heideterrein en in 3 van de 4 terreinen, waar zich reeds

laagproductieve vegetaties ontwikkelden. Bodemanalyses (fig. 7.32 ) wijzen op een zeer lage N-beschikbaarheid, ook in vrij

recent verlaten terreinen. De P-beschikbaarheid is echter significant hoger in vergelijking met het referentieterrein. Enkel in

het meest recent verlaten terrein is een significant hogere pH merkbaar.

Figuur 7.32  Nutriëntenbeschikbaarheid en pH in een referentieterrein (HB(R) en 4 natuuront-

wikkelingsterreinen (HB(1) = spontane successie sinds 1997; HB(2) en HB(4) = spontane succes-

sie sinds 1994; HB(3) = spontane successie sinds 1989).

N P pH
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Resultaten vegetatie

In twee van de vier terreinen (spontane ontwikkeling sinds 1989 en 1994) zijn kor tgrazige tot structuurrijke schraallandvege-

taties met vnl. Thero-Airion-soorten ontwikkeld. Doelsoorten die hier worden aangetroffen zijn o.m. Vroege haver,Vogelpootje,

Gewoon biggenkruid, Schapenzuring, Eenjarige hardbloem, Zandblauwtje, Tasjeskruid, Gewone veldbies, Hondsviooltje,

Mannetjesereprijs en Muizenoortje. In een ander terrein (spontane ontwikkeling sinds 1994) ontstond een door struisgrassen

(vnl. Gewoon struisgras) gedomineerde vegetatie, waar evenwel de meeste doelsoorten die hierboven vermeld werden in

zeer geringe aantallen ook voorkomen. Intensieve konijnenbegrazing bleef hier uit (door meer verstoring), waardoor zich

naast struisgrassen ook struwelen (Brem, bramen sp.) en houtige soorten (Spork, Zachte berk) konden vestigen.

In het jongste terrein ontstond een mozaïek van ruigtes en graslanden met banale soorten (Grote brandnetel, Akkerdistel,

Straatgras, Grote weegbree, Ruw beemdgras), schrale vegetaties (Schapenzuring, Veldereprijs, Hondsviooltje, Sint-Janskruid,

Grasmuur) en struweelopslag (Hondsroos, Zachte berk). Plaatselijk is Jacobskruiskruid dominant.

Figuur 7.33  Droog schraalland van het Dwerghaververbond met Schapenzuring,

Mannetjesereprijs, Gewone reigersbek en Tasjeskruid.
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Resultaten fauna

Goede kolonisatoren bij de spinnen zijn Pardosa monticola, Alopecosa cuneata, Steatoda phalerata, Zelotes petrensis and Zelotes

electus. Stenotope heidesoorten komen nauwelijks voor in  referentieterreinen. Enkel in het langst verlaten terrein (1989)

komt o.m. Zelotes praeficus voor, een typische heidesoort en rode lijstsoort (met uitsterven bedreigd; Maelfait et al., 1998).

Bij de mieren worden een beperkt aantal doelsoorten teruggevonden (Myrmica specioides, Myrmica scabrinodis, Formica fusca,

Myrmica rugulosa en Myrmica sabuleti), waarvan enkel van de eerste soort voldoende individuen worden gevonden die het

aannemelijk maken dat er zich effectief ook nesten in het terrein bevinden.

De typische heidesoorten bij de sprinkhanen, die voorkomen in de referentieterreinen, werden ook teruggevonden in de

onderzochte terreinen (Chorthippus mollis, Myrmeleotettix maculatus en Tetrix ceperoi).

Conclusie

Spontane ontwikkeling (met intensieve konijnenbegrazing) laat op middellange termijn de ontwikkeling van soortenrijke droge

schraallanden toe. Bij een te geringe begrazing gaan struisgrassen domineren; in een enkel geval dreigt ook Jacobskruiskruid

de volledige vegetatie te domineren. Deze soort wordt niet of nauwelijks gegeten door konijnen en runderen. In een aantal

gevallen kunnen ook waardevolle struwelen ontwikkelen (Brem, Hondsroos), maar de ontwikkelingstijd van de terreinen,

waarin dit optreedt is nog te jong om de houdbaarheid hiervan te evalueren.

Een volledig abiotisch herstel lijkt op middellange of zelfs lange termijn (> 20 jaar) niet mogelijk onder extensief beheer (vnl.

wat P betreft).

Figuur 7.34  Abundant voorkomen van Jacobskruiskruid in recent verlaten, extensief begraasde

akker.
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BIJLAGE 24

Grote Heide/Zwart Water Lichtaart (AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : droge tot vochtige landduinen met natuurlijke depressies

Uitgangssituatie : dicht naaldbos, met heide en stuifduinrelicten

Maatregelen : vleksgewijze kappingen in bos met  behoud van verspreide bomen in deze plekken (Zomereik, Grove 

den) en verwijderen van alle strooisel door afschrapen

Doel : Buntgras- en droge heidevegetaties in een boslandschap (± boomheide); Nachtzwaluw, Boompieper

Uitvoeringsjaar : 2000-2002

Uitgangssituatie waterhuishouding

Niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

Naaldbos met vnl. grove den

Resultaten waterhuishouding

Niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie: 

Eerste resultaten: Buntgras, Schapengras, Tormentil en Struikheide kiemen zeer verspreid; nog veel open bodem aanwezig.

Resultaten fauna

geen gegevens

Conclusie

De periode is nog te kor t voor grondige evaluatie. De open gekapte plekken zijn relatief klein (< 0,5 ha) voor de ontwikke-

ling van ± stabiele buntgrasvegetaties (bosomgeving). De totale landschapsstructuur veranderde echter drastisch naar een

meer open bos met een gevarieerde vegetatie (open grond, schraal grasland, jonge heide, oude heide, open bos en gesloten

bos). De ver taling naar de aanwezige levensgemeenschappen kan op dit ogenblik nog onvoldoende gebeuren.

De uitgevoerde werken zijn het resultaat van een compromis met de Afdeling Bos en Groen (en dus geen optimaal en gericht

omvormingsbeheer naar stuifduin en heide); voor elke ontbossing moet immers een compenserende herbebossing op een

andere locatie worden uitgevoerd.

Figuur 7.35  Pioniersvegetaties en open

bodem na het kappen van dennenbe-

stand  en afschrapen van strooisel.
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BIJLAGE 25

Olens broek 1 Olen (AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : complex van natte tot droge valleigraslanden, donken en heideterreinen langs de Grote Nete.

Uitgangssituatie : spontaan (soortenarm) Elzenbroekbos op voormalig hooiland op de overgang van donk naar komgrond

Maatregelen : kappen + plaggen + maaien (2 x per jaar)

Doel : matig droog tot nat schraalland

Uitvoeringsjaar : kappen: 1996; plaggen: 1997

Oppervlakte : ± 1ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

Verdroogd valleisysteem (na ruilverkaveling, rechttrekking en verdieping van de Kleine Nete, Swings & Boeye, 1998). Het

grondwaterpeil in de vallei daalde gemiddeld met 1 meter (mond. med. E.Vercammen). Enkel in de diepste kommen is er nog

invloed van diep grondwater. Hoogste grondwaterpeilen: 30-50 cm onder het maaiveld

In het hier beschouwde terrein is er geen invloed meer van het diepe grondwater in de wortelzone; geen detailgegevens van

het terrein zelf.

Uitgangssituatie vegetatie

Spontaan bos (vnl. Elzen) met ruigtevegetatie (verruigde situatie).

Resultaten waterhuishouding

relatieve grondwaterstijging van ± 10 cm t.o.v. het maaiveld.

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie

Op de zandige delen ontstond een mooie gradiënt van een droog schraal grasland met o.m. nieuwe groeiplaatsen van

Hondsviooltje, Pilzegge, Struikheide, Gewone veldbies,Vogelpootje en Schapenzuring, dat overgaat in een schraal vochtig gras-

land met Gewoon reukgras, Sterzegge, Hazenzegge, Tormentil, Egelboterbloem en Koekoeksbloem.

De laagste gelegen delen met een venige bodem worden gedomineerd door Pitrus. In klein aantal komen hier ook

Snavelzegge, Blaaszegge, Zompzegge en Ruwe bies voor. Wellicht zorgt verdroging en de hierdoor ontstane voedselrijke situ-

atie op veraardend (versneld mineraliserend) veen voor de dominantie van Pitrus.
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Figuur 7.36  Dominantie van Pitrus bij schraallandherstel op verdroogde, venige bodem.

Resultaten vegetatie

geen gegevens

Resultaten fauna

geen gegevens

Conclusie

Herstel van schraallanden door kappen en plaggen is een goede maatregel indien ook de waterhuishouding kan hersteld wor-

den. Mineralisatie door verdroging van veenlagen lever t blijvende problemen op in de nutriëntenhuishouding, waardoor

schraallandherstel onmogelijk is. In de  grondwateronafhankelijke vegetaties, leverde hetzelfde beheer zeer goede resultaten

op. Ecotoopgericht herstel in de verdroogde komgronden is onmogelijk. Swings & Boeye (1998) geven aan dat voor duur-

zaam herstel een combinatie van maatregelen nodig is:

intern: het verhogen van het grondwaterpeil (hier alleen mogelijk door inbreng van netewater, niet door opstuwing) 

extern: het verhogen van de invloed van diep grondwater door peilverhoging van de Kleine Nete

Tot op heden was het niet mogelijk om deze maatregelen uit te voeren.
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BIJLAGE 26

Bergerven Maasmechelen (Stichting Limburgs Landschap)

Systeemtype : grindontginningsput op maasterras aan de oostelijke steilrand van het Kempisch plateau.

Uitgangssituatie : open water van ontginningsput met steile oever 

Maatregelen : opspuiting met voedselarm zand uit de ontginningsput om zo een geleidelijk oplopende oeverzone te 

verkrijgen; jaarrond begrazing met Konikpaarden en Schotse Hooglanders.

Doel : droge tot vochtige heide, oeverkruidverbond, spontane bosvorming

Uitvoeringsjaar : einde jaren negentig

Oppervlakte : ± 3 ha

Uitgangssituatie vegetatie

Onbekend (grasland)

Resultaten vegetatie

Op het terrein ontwikkelt zich een schraal grasland, dat via natte heide en nat grasland (met veel pitrus) of struweel (ber-

ken, wilgen, Zwarte els) overgaat naar open water.

Op het schrale droge grasland domineert Gewoon struisgras. Struikheide komt frequent voor, evenals Fijn schapengras en

Schapenzuring. Lokaal tot zeldzaam komen hier ook Stekelbrem, Gewone vleugeltjesbloem, Hazenpootje, Moeraswolfsklauw,

Dwergviltkruid, Vogelpootje, Gewoon biggenkruid, Thrincia, Echt duizendguldenkruid, Mannetjesereprijs, Pilzegge en Kleine

zonnedauw voor. In de natte komt ook frequent Gewone Dopheide voor, maar Pitrus domineert de vegetatie.

Conclusie

De vegetatie is nog in volle ontwikkeling, maar heeft potenties voor de ontwikkeling tot soortenrijke schraallanden en heide.

De huidige extensieve begrazing kan struweel- en bosontwikkeling in de natste oeverzones niet verhinderen. Het gevaar

bestaat dat van daaruit de volledige oeverzone zal verbossen, waardoor natte en vochtige heide op termijn volledig zal ver-

dwijnen (en het in de doelstellingen  vermelde oeverkruidverbond geen enkele kans maakt). Indien men kiest voor het

behoud van dergelijke vegetaties zal aanvullend kapbeheer nodig zijn. De juiste doelstellingen over de gehele oeverzone van

het Bergerven zijn echter niet bekend (in het kader van natuurinrichting wordt daar op dit ogenblik aan gewerkt). In dit rap-

port kon ook geen juist beeld van de vegetatieontwikkeling in het volledige gebied gegeven worden, waardoor het huidige

beheer a.d.h.v. een beperkt deelgebied moeilijk kan beoordeeld worden).
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Figuur 7.37  Vochtige heide met veel opslag van bomen en struiken langs op een brede  ingerich-

te oeverstrook van het Bergerven.
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BIJLAGE 27

Vallei van de Zuidleie – Gevaerts-Noord (Beernem) (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : Droge tot vochtige zand- en lemig zandbodems in de kanaaldepressie van het kanaal Gent-Brugge in de

Vlaamse zandstreek

Maatregelen : vergraving en diepe (tot 40 cm) tot ondiepe afgraving van overwegend akkers en een kleiner deel voch

tig intensief grasland (ca. 5 ha); plaggen van braamvegetaties op de kanaalberm (ca. 1 ha); extensieve sei

zoensbegrazing met runderen

Doel : mozaiëk van soortenrijk droog grasland met zoomvegetaties en struwelen, moerasjes, nat grasland en 

ruigte 

Uitvoeringsjaar : 1997-1998

Oppervlakte : ± 7 ha (± 5 ha droog, ± 2 ha vochtig tot nat)

Uitgangssituatie waterhuishouding

geen peilgegevens bekend; droog, geen groeiplaatsen van grondwaterafhankelijke vegetaties 

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste en braakliggende akkers, klein gedeelte weiland (intensief gebruikt)

Resultaten waterhuishouding

Er werd een volledig nieuw milieu gecreëerd in van nature grondwateronafhankelijke vegetaties. In bepaalde delen stagneert

in het winterhalfjaar 5-30 cm regenwater en op andere delen is het winterpeil plas-dras (totaal ca. 1 ha); dit moet gezien wor-

den als een schijngrondwater tafel, gezien het kanaalpeil nog veel lager ligt. Er werden gradiëntmilieus van zeer droog naar zeer

nat aangelegd. Exacte peilgegevens ontbreken.

Resultaten nutriëntenhuishouding

Droge terreindelen: laag productieve vegetaties;

Natte terreindelen: laag productieve en vaak ijle (nog onstabiele) vegetaties.

In alle gevallen wijzen N/P-verhoudingen op N-limitatie.

Figuur 7.38  Struweelvorming met o.m. Gewone brem op de droge terreinen in Gevaerts Noord.
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Resultaten vegetatie

Op de droge delen ontwikkelde zich snel een soortenrijke en structuurrijke vegetatie met brem, boswilg, Gewoon reukgras,

Gewoon biggenkruid, Gewoon duizendblad, Gewone rolklaver, Sint-Janskruid, Peen, Hazenpootje, Spurrie, Echt duizendgulden-

kruid en Liggende klaver. Onverwachte soorten waren Ondergedoken klaver en Bleekgele droogbloem. Een uniek resultaat

is het verschijnen van de met uitsterven bedreigde Grote bremraap (populatie van ± 80 planten) op de nieuwe bremstru-

welen. Toch waren aanvankelijk ook massaal storingssoorten als Gestreepte witbol, Ridderzuring, akkerdistel en Witte klaver

aanwezig. Dit is vermoedelijk te wijten aan het gebruik van onaangepast materiaal (buldozers) bij het verwijderen van de

toplaag van de akkers, waarbij een deel van de nutriënten en akkeronkruiden in het terrein achterbleven.Tegenwoordig is de

presentie van deze soorten echter sterk afgenomen, vermoedelijk door stikstofuitloging en een naar verhouding van de vege-

tatieproductie vrij intensieve seizoensbegrazing (6 runderen). Ter hoogte van het vroegere weiland, grenzend aan de

Lijsterbeek, ontstond een nattere zone met structuurrijke mozaïek van pioniers- en moerasvegetaties, nat grasland, ruigte en

jong struweel (vnl. Schietwilg). In natte terreindelen treden frequent tot abundant Pitrus, Zomprus, Fioringras, Gewone water-

bies, Riet en minder frequent Geknikte vossenstaar t en Zeegroene rus op, vergezeld van pioniersoor ten als

Moerasdroogbloem en Greppelrus (cf. wisselende waterstanden). Opvallend was het verschijnen van onverwachte soorten

als Veldrus, Knolrus, Zwarte zegge, Hazezegge, IJle zegge, Mattenbies en zelfs Vlottende bies (allen in lage aantallen). Door

gebrek aan permanent water doen beide laatste soorten het slecht. Deze soorten zijn gekend omwille van het aanleggen van

een zaadvoorraad, maar een geschikt biotoop kwam in het oorspronkelijk gebied niet voor ; zodat het verschijnen van deze

soorten hoogst merkwaardig is (mogelijk zeer oude zaadvoorraad ?). Andere vermeldenswaardige soor ten zijn

Biezeknoppen, Moerasrolklaver en Grote en Fijne waterranonkel.

Op de geplagde kanaalbermen verschenen massaal kiemplanten van Brem, Gaspeldoorn, Schapezuring en vrij talrijk ook

Zandblauwtje, Vogelpootje, Gewone en Veelbloemige veldbies. Bijzondere soorten die zijn aangetroffen zijn : Liggend wal-

stro, Struikheide en Gewone agrimonie, naast Kandelaar tje en Slangenkruid (oud fietspadtracé). Hergroei van de verwijderde

bramen bedreigt de nieuw ontstane vegetaties.

Figuur 7.39  Vochtige ruigte met veel storingssoorten (Ridderzuring) en Riet.
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Resultaten fauna

waarnemingen van Hooibeestje, Gouden sprinkhaan, Groene zandloopkever, Hazelworm.

Conclusie

Er ontwikkelde zich een voor de streek zeldzame en zeer structuurrijke levensgemeenschap (schraalland met struwelen) met

tal van doelsoorten. De van nature schrale bodem werd door afgraving wellicht nog sterker verschraald in de zones waar vol-

doende bodemmateriaal werd verwijderd. Op relatief grote oppervlaktes werd evenwel veel grond gemorst en vergraven,

waardoor ook storingsvegetaties plaatselijk het aspect bepalen. Begeleidend beheer (een grote begrazingsdruk en maaibe-

heer) is nodig om de snelle ontwikkeling van wilgenstruwelen op vochtige en natte plaatsen tegen te gaan en de dominantie

van storingssoorten te breken, evenals overwoekering door bramen op de kanaalberm. Het gebied is ook een voorbeeld van

totaal onverwachte vestiging van zeldzame soorten na vergraving, te midden van een natuurarm landbouwgebied.
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BIJLAGE 28

Uitkerkse polder 1 Blankenberge – Uitkerke (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : reliëfrijke oudlandpolders met talrijke oude uitveningen en kleiwinningen, doorsneden met talrijke sloot

jes en greppels; zilt grondwater aanwezig op maximaal 1 - 2 m onder het maaiveld.

Uitgangssituatie : onbekend (nat grasland op poelgrond)

Maatregelen : Referentieterrein voor natuurontwikkeling in de polders met brak tot zilt grondwater: uitgraving (ondiep;

1-1,5 meter)

Doel : kleiwinning

Uitvoeringsjaar : ?? (begin vorige eeuw?)

Oppervlakte : enkele hectaren

Uitgangssituatie waterhuishouding

De onderzochte terreinen zijn gelegen op oude poelgronden en behoren van nature (wellicht ook vóór de ontginning) tot

de laagst gelegen percelen van de Uitkerkse Polder 

Uitgangssituatie vegetatie

? grasland; 2 van de drie onderzochte terreinen zijn ook tijdelijk in gebruik geweest als akker.

Resultaten waterhuishouding

= huidige waterhuishouding. Volgens het hydrologisch model (Clays et al., 2000) zijn deze referentieterreinen gelegen in de

zone met grondwaterschommelingen tussen –75 – 0 cm onder het maaiveld. Het zilte grondwater zit op minder dan 1 meter

diepte.

Resultaten nutriëntenhuishouding

De vegetatie is matig productief, maar de productiviteit is niet homogeen voor het gehele terrein (bulten zijn productiever

dan slenken). Gewasanalyses wijzen op N-limitatie.

Resultaten vegetatie

De vegetatie bestaat uit een min of meer aaneengesloten, maar zeer bultige en structuurrijke grasmat. Er zijn enkele depres-

sies die regelmatig onder water lopen, waar nauwelijks begroeiing is, maar waar wel o.m. Kortarige zeekraal en Schorrekruid

voorkomen. De bultige graslanden zijn soortenrijk met in de natte slenken o.m. Dunstaar t, Moeraszoutgras, Stomp en Bleek

kweldergras, Zilte schijnspurrie, Zilte rus, Zilt torkruid, Pijptorkruid, Melkkruid, Slanke waterbies en Waterpunge. Op de bul-

ten zelf en op hoger gelegen grasland groeien, Smalle rolklaver, Veldgerst, Kamgras, Aardbeiklaver, Kattedoorn,

Kluwenhoornbloem, Scherpe boterbloem, Rode klaver… Aan slootranden groeien nog Knopig doornzaad, Selderij en Zilt tor-

kruid.

Deze vegetatie houdt stand onder geringe bemesting. In de meer bemeste delen (centrale zone) gaat Gekikte vossenstaar t

domineren. De bemesting is de laatste jaren gestopt; het is nog niet duidelijk op welke termijn er terug soortenrijke vegeta-

ties kunnen ontwikkelen in de door Geknikte vossenstaar t gedomineerde vegetaties.
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Figuur 7.40  Kleinschalig vegetatiemozaïek van zilt grasland in historische uitvening.

Resultaten fauna

De terreinen zijn broedgebieden voor Grutto en Tureluur (geen exacte gegevens bekend).

In één terrein werd onderzoek verricht naar de ongewerveldenfauna (Dekoninck et al., 2002). Van een aantal diergroepen

(Loopkevers, Slankpootvliegen en Dansvliegen) komen hier typische “zilte” soorten voor. Enkele zeldzame pionierssoorten,

die wel in de afgegraven terreinen te vinden zijn, ontbreken hier.

Conclusie

Zowel op het vlak van de vegetatie als de fauna zijn de oude kleiwinningen goede referentieterreinen voor natuurontwikke-

ling. Er komen soortenrijke levensgemeenschappen voor, die wanneer ze in voldoende oppervlakte voorkomen, ook popula-

ties van soorten kunnen herbergen, die belangrijke eisen stellen aan de structuurvariatie van het landschap (weidevogels).

Bijna de volledige populatie van Grutto en Tureluur van de Uitkerkse polder broedt in ontveende of uitgebrikte percelen

(Clays et al., 2000).
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BIJLAGE 29

Uitkerkse Polder 2 Blankenberge – Uitkerke (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : reliëfrijke oudlandpolders met talrijke oude uitveningen en kleiwinningen, doorsneden met talrijke sloot

jes en greppels; zilt grondwater aanwezig op maximaal 1 - 2 m onder het maaiveld

Uitgangssituatie : sterk bemeste en geëgaliseerde graslanden op de rand van een oude kreekrug

Maatregelen : afgraving bouwvoor  (1m) met creëren van microreliëf.

Doel : ontwikkeling zilte graslanden (diverse types); weidevogels en steltlopers

Uitvoeringsjaar : 1992

Oppervlakte : ± 2 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

Invloed van regenwater (met stagnatie) domineert over invloed van grondwater (niet in de wortelzone). Grondwaterstanden

fluctueerden tussen –1,30 en –70 cm onder het maaiveld (Clays et al., 2000)

Uitgangssituatie vegetatie

Bemeste raaigrasweide met veel Engels raaigras en Kweek, verder occasioneel Kruipende boterbloem, Witte klaver en

Timoteegras 

Resultaten waterhuishouding

Afgraving van de bouwvoor resulteerde in een vrijwel constant hoog grondwaterpeil fluctuerend tussen –30 cm en +25 cm

t.o.v. het maaiveld.

Resultaten nutriëntenhuishouding

De vegetatie is laag tot matig productief (maar nog niet echt stabiel te noemen). Gewasanalyses wijzen op N-limitatie.

Resultaten vegetatie

De vegetatie bestaat uit afwisselend open bodem (plekken waar langdurig water stagneert) met aan de randen of in mozaï-

ek met Zilte rus (vaak dominant), Zilte schijnspurrie, Zilverschoon, Zilte greppelrus, Heen en Spiesmelde. Stomp kweldergras

komt lokaal veelvuldig voor. Vleksgewijs komt ook vaak Gewone waterbies voor. In minder lang overstroomde delen domi-

neer t Geknikte vossenstaar t.

Op de nauwelijks overstroomde delen komen frequent Valse voszegge, Aardbeiklaver, Fioringras en Timoteegras voor. In de

onderzochte terreinen komen bovendien vaak ruderale soorten voor zoals Grote weegbree, Akkerkers en Varkensgras.
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Figuur 7.41  Afgegraven terrein in dynamisch milieu met mozaiëkvegetatie met Zilte rus, Heen,

Fioringras, Spiesmelde, Behaarde boterbloem, Zilte schijnspurrie…

Resultaten fauna

Van één van de terreinen zijn ook gegevens bekend over grondbewonende ongewervelden (Dekoninck et al., 2002). Vnl. bij

de loopkevers leveren de dynamische milieus van afgravingen in natte en zilte omstandigheden zeldzame en voor het natuur-

behoud waardevolle soorten op (o.a. Amara strenua), die niet meer voorkomen in graslanden met een te geringe dynamiek

en een meer gesloten grasmat. Dansvliegen reageren eveneens goed op afgraving, gevolgd door begrazing. De meeste soor-

ten in de afgegraven terreinen zijn stenotope soorten van natte graslanden (soorten met een geringe ecologische amplitude;

in dit geval specialisten van natte graslanden), waaronder veel rode lijstsoorten. Waardevolle populaties van bedreigde soor-

ten van Slankpootvliegen konden eveneens de nieuwe terreinen koloniseren (o.a. met uitsterven bedreigde (Syntormon filiger)

en zeer zeldzame (Dolichopus signifer) soorten. Halofiele (zoutminnende en zouttolerante) levensgemeenschappen (weliswaar

met vnl. eurytope soorten (soorten met brede ecologische amplitude, generalisten)) konden zich herstellen. Dit geldt in veel

mindere mate voor spinnen. In de onderzochte terreinen komen nauwelijks stenotope of kenmerkende soorten van zilte gras-

landen voor, wel zeer veel storingssoorten.

Bij de vogels zijn vnl. twee kritische soorten van belang, die samen met een geschikt omringend landschap (kleinschalige pol-

ders, open en ondiep water), positief reageren op de ingrepen. In eerste instantie vinden Kluten een geschikte broed- en foe-

rageerplek op de pioniersituaties van vergravingen en afgravingen. De broedplaatsen zelf liggen op hoger gelegen, onbegroei-

de plekken, die vaak ontstaan bij grondverplaatsingen na afgraving. Indien ook op langere termijn voldoende korte en open

vegetaties kunnen behouden blijven (beheer, natuurlijke dynamiek), kunnen dergelijke terreinen geschikte broedhabitats blij-

ven voor de Kluut. De open bodems of geïnundeerde zones van de zilte graslanden zelf fungeren als foerageerplek. Zo is er

in de Uitkerkse Polder al jarenlang een kleine Klutenkolonie, palend aan een van de afgegraven gebiedsdelen. Een deel van de

grond van de afgraving vormt nu het broedterrein.

Voor de Tureluur zijn zilte graslanden vnl. gunstig als foerageergebied. Tureluurs broeden echter ook uitsluitend vlak in de

buurt van (bij voorkeur zilte) natte, structuurrijke en reliëfrijke graslanden, die als voedselgebied voor de jongen onmisbaar

zijn. In de Uitkerkse polder evolueert het broedbestand van de Tureluurs gunstig in delen van het gebied waar afgravingen en

plagwerken (zie verder) gebeurd zijn.

De afgegraven percelen zijn tevens de kerngebieden voor de populatie Grutto’s in het gebied. Grutto’s gebruiken de terrei-

nen vnl. als foerageergebied.
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Conclusie

Zowel op het vlak van de vegetatie als van de fauna zijn gunstige ontwikkelingen waargenomen in de onderzochte gebieden.

De maatregelen werden uitgevoerd in functie van de avifauna (waarbij ook het recreatieve/educatieve aspect voor bezoekers

een rol speelde). Daarbij werden een hele reeks maatregelen uitgevoerd, die moeilijk eenduidig de evalueren zijn. Zo werden

er bij de afgravingen steeds mozaïeken gecreëerd van diepe, ondiepe en uitdrogende plassen, moerasvegetaties, natte gras-

landen, pioniersvegetaties en hoger gelegen, droge vegetaties. In dit rapport kon enkel de creatie van de zilte graslanden in

detail worden onderzocht zonder het volledig te kunnen loskoppelen van de onmiddellijke omgeving. De doelstellingen voor

vogels én vegetatie zijn echter niet tegenstrijdig, ook niet op kleine terreinen zoals hier, wel integendeel. Het creëren van zilte

pioniersmilieus is ook voor sommige ongewerveldengroepen gunstig. Diverse zeer zeldzame soorten worden enkel hier aan-

getroffen.

Op landschappelijk vlak kunnen vragen gesteld worden bij de zin van het afgraven van hoger gelegen gebiedsdelen zoals

kreekruggen, die het resultaat zijn van natuurlijke (en voor het gebied juist zeer typische) geomorfologische processen.
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BIJLAGE 30

Uitkerkse Polder 3 Blankenberge – Uitkerke (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : reliëfrijke oudlandpolders met talrijke oude uitveningen en kleiwinningen, doorsneden met talrijke sloot

jes en greppels; zilt grondwater aanwezig op maximaal 1 - 2 m onder het maaiveld

Maatregelen : afplaggen van toplaag: creëren van nat grasland met ondiepe begreppeling en ijl begroeide zones, deels 

bevloeid met zilt kanaalwater

Doel : herstel zilte graslanden; weidevogels en steltlopers

Uitvoeringsjaar : 1992-1995

Oppervlakte : ± 3 ha  

Uitgangssituatie waterhuishouding 

Er zijn geen grondwatermetingen voorhanden, wel globale gegevens via een grondwatermodel (Clays et al., 2000). De onder-

zochte terreinen kennen permanent hoge grondwaterstanden, met een grondwater tafel die niet verder daalt dan –25 cm

onder het maaiveld; regelmatig treden inundaties op. Bevloeiing met zilt kanaalwater gebeurde tot voor kort in functie van de

eendenjacht.

Uitgangssituatie vegetatie

Door bemesting sterk gedegradeerd zilt grasland (vnl. vergrast).

Resultaten waterhuishouding

De waterhuishouding wijzigde niet fundamenteel. Er ontstonden grotere zones met stagnerend regenwater. De bevloeiing met

kanaalwater gebeurt nu in functie van steltlopers (eerder plasdras dan een grote oppervlakte open water, gunstig voor een-

den). De potentiële oppervlakte voor inundatie steeg in belangrijke mate.

Relatieve peilverhogingen door afplaggen van enkele cm.

Figuur 7.42  Veel stagnerend water in afgeplagde graslanden (vnl. in functie van waadvogels).
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Resultaten nutriëntenhuishouding

zie Uitkerkse Polder 2

Resultaten vegetatie

Globaal gezien wijzigde vnl. de structuur van de vegetatie, die evolueerde van een eerder gesloten grasmat naar een klein-

schalig mozaïek van plassen en plasjes, slikken, greppels, kor te open vegetaties en gesloten graslandvegetaties. Halofiele soor-

ten breidden zicht sterk uit.

In de sterkst bevloeide (en meest zilte) terreinen, waar zich ook veel overgangen van open water naar grasland bevinden,

ontwikkelden zich halofiele vegetaties met Melkkruid, Stomp kweldergras, het zeer zeldzame Bleek kweldergras, Zilte en

Gerande schijnspurrie, Zulte, Zilte rus en Kortarige zeekraal. Langs oevers en in kleine plassen treffen we Ruwe bies,

Blaar trekkende boterbloem, Heen, Veenwortel, Zilte en Fijne waterranonkel, Schedefonteinkruid en Waterzuring aan. In de

meer gesloten en hoger gelegen graslanden zijn Fioringras en Geknikte vossenstaar t steeds abundant (vaak dominant) aan-

wezig. Minder talrijk zijn Kweek, Aardbeiklaver,Veldgerst en Kamgras.Toch vinden we ook hier steeds halofiele soorten in grep-

pels en laagtes, zij het in lage bedekkingen (vnl. Zilte schijnspurrie, Zilte greppelrus, Moeraszoutgras, Schorrezoutgras,

Spiesmelde, Waterpunge).

Op een relatief grote oppervlakte zijn na een relatief lange periode na de ingrepen nog steeds veel ruderale of storingssoorten

aanwezig (Reukeloze kamille, Schijfkamille, Varkensgras, Grove varkenskers, Grote weegbree, Klein kruiskruid, melkdistel sp. …) 

Figuur 7.43  Open halofiele vegetatie met Kortarige zeekraal, Stomp kweldergras en Gerande

schijnspurrie.

Resultaten fauna

De resultaten zijn grofweg te vergelijken met Uitkerke 2. Door de grotere oppervlakte en de sterke verweving met plasdras

situaties en open water, zijn hier goede resultaten voor vogels behaald. Naast de broedvogels (met o.a. Tureluur, Kleine ple-

vier) zijn de na afplaggen ontstane terreinen uitermate geschikt voor foeragerende en pleisterende steltlopers en eenden (in

vaak grote aantallen).
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Conclusie

De uitgevoerde plagwerken creëerden een grotere structuurdiversiteit, die in de eerste plaats gunstig is voor vogels.Toch ont-

wikkelen zich hier spontaan ook waardevolle biotopen voor halofiele plantensoorten (gaande van “slikvegetaties” tot zilte

graslanden). De kolonisatie lijkt vrij snel te kunnen verlopen, het is voldoende om in het bereik van zilt grond- of oppervlak-

tewater (bevloeiing) te kunnen werken. Enkele (zeer) zeldzame soorten (Bleek kweldergras, Schorrezoutgras) konden uitbrei-

den of vestigden zich .
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BIJLAGE 31

Schorreweide Oudenburg – Stalhille (VLM-AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : Complex van natte graslanden en hoger gelegen akkers 

Uitgangssituatie : gescheurde en geëgaliseerde zilte graslanden, omgezet naar akker

Maatregelen : aanbrengen van reliëf door vergraven en uitgraven van ondiepe depressies; omzetting naar grasland zon

der inzaaien; waterpeilverhoging door opstuwen; halfextensieve begrazing (paarden).

Doel : herstel zilte graslanden en Zilverschoongraslanden; steltlopers en weidevogels

Uitvoeringsjaar : 1996

Oppervlakte: : ± 6  ha 

Uitgangssituatie waterhuishouding

geen peilgegevens voorhanden

Uitgangssituatie vegetatie

graanakker

Resultaten waterhuishouding

door vergraving werd plaatselijk ondiep grondwater tot aan het maaiveld gebracht; andere zones inunderen met regenwater.

Het is niet bekend hoeveel het oppervlaktewaterpeil verhoogd is na het opstuwen.

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie

Op zeer kor te termijn herstelden zich soortenrijke vegetaties. In een eerste terrein (afgraving) is de vegetatie uitgesproken

halofiel met o.m. Kortarige zeekraal, Gerande schijnspurrie, Stomp kweldergras, Zilte rus, Heen, Riet (dat overal frequent

optreedt), Slanke waterbies, Platte rus, Fraai duizend guldenkruid, Fioringras,Valse voszegge, Waterpunge en Geknikte vossen-

staar t. Aan de randen groeien o.m. Aardbeiklaver en Zilt torkruid.

In een tweede zone ontwikkelden zich vnl. zeer kor tgrazige vegetaties met veel open bodem en tredplaatsen. Hier groeien

o.m. Schorrekruid, Kortarige zeekraal, Gerande schijnspurrie, Zeeaster, Zilte rus, Stomp kweldergras, Blaar trekkende boter-

bloem en verder veel Geknikte vossenstaar t en Fioringras. De hogere zones die door de vergraving ontstonden zijn matig

soortenrijke Zilverschoongraslanden met o.m. Aardbeiklaver, Zilverschoon, Behaarde boterbloem, Gestreepte witbol en

Zomprus.
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Figuur 7.44   Natuurontwikkelingsproject Schorreweide.

Resultaten fauna

Hoewel ook weidevogels en steltlopers tot de doelstellingen voor het herstel behoren, zijn er nauwelijks gegevens bekend

van broedvogels. Enkele losse eigen waarnemingen betreffen zekere broedgevallen van Bergeend, Kluut en Grutto. Het gebied

wordt verder gebruikt als pleisterplaats voor steltlopers (Tureluur, Wulp, Witgatje…).

Conclusie

Afgraving en vergraving heeft geleid tot zeer snelle herkolonisatie van het terrein met doelsoorten uit zilte milieus. Er zijn

sterke aanwijzingen dat deze herkolonisatie vanuit de zaadbank is verlopen, gezien het omringende landschap (intensieve

landbouw) en de snelheid van kiemen (1ste jaar) van de doelsoorten. Cruciaal lijkt hier het herstel van voldoende zones

(depressies) die in contact komen met het grondwater, waardoor ook zwaar verstoorde situaties (akkers) vrij snel kunnen

herstellen.
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BIJLAGE 32

Rode Poort Veurne – Eggewaartskapelle (VLM-AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : Reliëfrijke middellandpolders met afwisseling van natte poldergraslanden in historisch uitgebrikte gron

den en hoger gelegen akkers en weiden op kreekruggen.

Uitgangssituatie : natte graslanden op uitgeveende terreinen en akkers op kreekruggen

Maatregelen : vergraven van het terrein met ontstaan van een (1) grote depressie (slenk), (2) afgegraven zones (afgra

ving 30-40 cm) langs een kronkelende beek, langzaam overgaand naar (3) hoger gelegen delen (verstoor

de en opgehoogde zones) aan de randen; door afgraving werden uitgebrikte zones, die op een oude 

kreekrug liggen met elkaar verbonden.

Door een nieuwe stuw wordt het peil in de beek beheerd (± + 30 cm); beheer : halfextensieve begrazing.

Drainagewater vanuit de omgevende akkers wordt opgevangen in een randsloot.

Doel : reliëfrijke, natte en soortenrijke graslanden en oeverzones

Uitvoeringsjaar : 1998

Oppervlakte : ± 3 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

Gedraineerde gronden, via kronkelende beek gravitair afwaterend naar grotere beek (Kromme Gracht) op de grens van het

gebied. Geen grondwaterpeilen bekend.

Uitgangssituatie vegetatie

Akker en productief grasland met dominantie van Engels raaigras, frequent Gewone paardebloem sp., Ruw beemdgras, Witte

klaver, Straatgras, Behaarde boterbloem…

Resultaten waterhuishouding

Oppervlakte-waterpeil verhoogd met 30-40 cm in de winter ; geringe stijging in de zomer. Gezien de afgraving van bepaalde

zones met 30 cm wordt hier een forse verhoging van het grondwaterpeil (60-70 cm) gerealiseerd, met langdurige inundatie

in de laagste zones langs de beek.

Resultaten vegetatie

De vergraving in de Rode Poort gaf aanleiding tot natte zones, die door begrazing evolueren naar Zilverschoongraslanden,

met verspreid voorkomende moerassoorten (Grote lisdodde, Gele lis, Riet). Zonder begrazing zouden deze terreinen evolu-

eren tot rietlandvegetaties. Nu ontwikkelen zich soortenrijke, natte  graslanden, met daarin depressies en tredzones met o.m.

Zwanebloem, Heen, Grote waterweegbree, Witte/Slanke waterkers, Waterpunge, Mannagras en Groot moerasscherm. In de

natte graslanden zelf is Geknikte vossenstaar t abundant tot dominant aanwezig. Frequent treden hier Gewone waterbies,

Platte rus, Zilte rus, Pijptorkruid en Fioringras in op. De vegetatie wordt verder gekenmerkt door Aardbeiklaver, Zeegroene

rus, Krulzuring, Valse voszegge, Behaarde boterbloem, Zomprus en Witte klaver. Drie voor de polders zeldzame zeggensoor-

ten, nl. Zilte zegge, Zeegroene zegge en Blauwe zegge doken op in afgeplagde zones. Echt en Fraai duizendguldenkruid pio-

nieren eveneens op afgeplagde terreinen, die nog open bodem ver tonen.

De zone die vergraven werd (eerder opgehoogd of verstoord) evolueerde naar een vrij banale stroringsvegetatie met veel

ruderalen en (co)-dominantie van Veldbeemdgras en Duist, frequent distels en Fioringras, maar op enkele plekken ook Platte

rus en Dubbelkelk.
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Figuur 7.45  Gegraven natte depressie in de Rode Poort.

Resultaten fauna

Broedvogelgegevens van D’Hert (2002), Wackenier (2002) en Verschoore et al. (2002) (in Slabbaer t, 2002) zijn moeilijk een-

duidig te linken aan de uitgevoerde ingrepen, op het mogelijke broedgeval van de Tureluur in 2000 na (natte pioniersvegeta-

ties). Het gebied is wellicht veel te klein om permanente populaties van kritische soorten zoals Tureluur of Slobeend te her-

bergen.

Conclusie

Op plaatsen waar grondverzet leidde tot vernatting en verwijderen van de toplaag konden zich waardevolle vegetaties ont-

wikkelen. Zeldzame soorten zoals Zwanebloem en Platte rus koloniseerden het terrein; het halfextensieve graasbeheer houdt

deze vegetaties in stand en verhindert kolonisatie door Riet (landvorm). Een te grote oppervlakte met storingsvegetaties

treedt op door vergraving van het terrein. De verwachting is dat hier een verdere ontwikkeling tot een vrij soortenarm pol-

dergrasland zal volgen (misschien tot Kamgrasland; verdere opvolging nodig).
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BIJLAGE 33

Hoeve Cardinael Veurne -’s Heerwillemskapelle (VLM-AMINAL-Afdeling Natuur)

Systeemtype : Reliëfrijk poldercomplex met graslanden en akkers, grote variatie aan bodemtypes (vnl. kleigronden (dek

klei en overdekte poelgronden))

Uitgangssituatie : akker

Maatregelen : vergraving met aanleg van vrij diepe waterhoudende slenken (het zgn. krommegrachtencomplex) met 

daar tussen opgehoogde (met het materiaal van de nieuwe sloten) delen.

Doel : niet geheel duidelijk; waterplanten- en oevervegetaties, steltlopers.

Uitvoeringsjaar : 1999

Oppervlakte : ± 1 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

onbekend

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akker

Resultaten waterhuishouding

er werd een stuw geplaatst die de afwatering op gebiedsniveau regelt. Het oppervlaktewaterpeil werd hierdoor verhoogd. Er

zijn geen concrete gegevens bekend, noch de impact hiervan op het peil in het beschouwde perceel.

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie

Drie jaar na de uitvoering is de vegetatie verre van stabiel. In de sloten geeft dit aanleiding tot een vrij interessante pioniers-

vegetatie met veel (soms overvloedig veel) Gewoon kranswier en in mindere mate Zanichellia en Stijve waterranonkel. Op

een aantal plaatsen koloniseer t Riet de oevers en steile taluds.

De tussenliggende stroken met zwaar verstoorde gronden worden zeer traag gekoloniseerd, vnl. door ruderale soorten Duist,

melkdistel sp., Kweek,Varkensgras, Echte kamille, wieren, maar ook Kluwenhoornbloem.

Resultaten fauna

Van de aanwezige broedvogels (Wackenier (2002) en Verschoore et al. (2002) (in Slabbaert, 2002)) kan geen enkele soort

eenduidig gerelateerd worden aan de uitgevoerde werken in Hoeve Cardinael. Bij de broedvogels zijn overigens geen kriti-

sche soorten te vermelden, die typisch zijn voor de regio (Zomertaling, Slobeend, Grutto, Paapje). Over de pleisterende en/of

foeragerende vogels zijn onvoldoende gegevens bekend.
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Conclusie

Enerzijds duiden nieuwe pionierssoorten (zie hoger) en de globale rijkdom van het gebied op zeer hoge potenties voor

natuurontwikkeling, zowel op landschapsniveua (o.m. voor broedvogels) als op perceelniveau (ontwikkeling verschillende types

nat grasland; behoud en herstel van relictpopulaties van de Gulden Sleutelbloem). Anderzijds sluiten de uitgevoerde werken

in het krommegrachtencomplex nergens aan bij een historisch (b.v. ten behoeve van veenontginning of afwatering) of natuur-

lijk (b.v. oude kreekarmen) landschapspatroon, hetgeen het geheel een zeer kunstmatig karakter geeft. Bij het werken in of

het herstel van oude en waardevolle landschappen zou hiermee meer rekening moeten gehouden worden. Ook vanuit

natuur technisch oogpunt zijn de uitgevoerde werken weinig doordacht gebeurd: combinatie van steile grachtoevers, en ver-

graven (opgehoogde) delen, die aanleiding geven tot ruderale vegetaties.

Figuur 7.46   “krommegrachtencomplex” in Hoeve Cardinael.
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BIJLAGE 34

Puidebroeken Middelkerke – Slijpe (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : bultige natte graslanden op oude kleiontginning.

Uitgangssituatie : grasland

Maatregelen : Referentieterrein voor natuurontwikkeling in de polders met zoet tot licht brak grondwater: kleiontgin

ning (± 1m) in begin van vorige eeuw; nadien extensief landbouwgebruik met geringe bemesting; laatste

6-7 jaar halfextensief begraasd zonder bemesting.

Doel : soortenrijk Zilverschoongrasland; weidevogels

Uitvoeringsjaar : ± 1930 :

Oppervlakte : ± 8 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

vermoedelijk min of meer zoals in de aanpalende, niet uitgebrikte gronden: een overdekte, matig droge kreekruggrond, die ±

1 m hoger ligt dan de uitgebrikte gronden.

Uitgangssituatie vegetatie

vermoedelijk grasland

Resultaten waterhuishouding

Er zijn geen peilbuisgegevens bekend. Het terrein staat het gehele winterhalfjaar plasdras. Ook in natte periodes in de zomer

staan de graslanden plasdras. Door het bultig karakter ontstaan hier vele overgangszones. Er zijn geen waterkwaliteitsmetin-

gen. Het voorkomen van zilte rus doet een licht brak karakter vermoeden.

Resultaten nutriëntenhuishouding

De vegetatie is matig tot laag productief. Er werd N-limitatie vastgesteld

Resultaten vegetatie

In de oude kleiwinning ontwikkelden zich onder extensief landbouwbeheer (seizoensbegrazing en lichte bemesting) soorten-

rijke Zilverschoongraslanden. Deze gaan over in rietvegetaties (onbegraasd) of tredzones (begraasd) langs sloten.

Het Zilverschoongrasland in de Puidebroeken wordt gekenmerkt door het abundant voorkomen van Pijptorkruid,Valse vos-

zegge, Zeegroene zegge, Behaarde boterbloem, Krulzuring en Geknikte vossenstaar t. Frequent komen hier ook Lidrus,

Zomprus, Slanke waterbies, Fioringras, Kale jonker en Kruipende boterbloem voor. Zeldzamer zijn Aardbeiklaver, Gewone

waterbies, Moerasvergeet-me-nietje en Zilte rus.

De tredzones zijn van een ander type, maar kunnen eveneens tot het Zilverschoonverbond gerekend worden. Greppelrus en

Blaar trekkende boterbloem komen abundant voor. Zeldzaam zijn Heen, Goudzuring en Moeraszuring.

Resultaten fauna

De graslanden zijn het broedgebied voor Kievit, Graspieper en Scholekster. Voor vele fauna-elementen is echter het land-

schapsniveau van doorslaggevend belang voor behoud of vestiging van een populatie. Samen met rietland, hoger gelegen kam-

graslanden, ruigtes en struweelopslag (in diepere ontginningen) ontwikkelde zich een rijke avifauna met als broedvogels ook

nog Kleine karekiet, Rietgors, Roodborsttapuit, Kneu, Gele kwikstaar t, Bosrietzanger, Rietzanger,Veldleeuwerik en Paapje. Ook

als pleisterplaats voor doortrekkers zijn de natte graslanden van belang (Winter taling, Witgatje, Watersnip, Wulp).
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In de graslanden komen nog populaties voor van enkele voor de polders zeldzame of weinig algemene insecten voor zoals

Hooibeestje, Gouden sprinkhaan, Greppelsprinkhaan en Kustsprinkhaan (naast de algemenere soorten Gewoon spitskopje en

Zuidelijk spitskopje).

Conclusie

De Puidebroeken hebben een lange ontwikkelingsgeschiedenis gekend sinds de kleiontginning. Resultaten in overige gebieden

leren echter dat vele doelsoorten van het Zilverschoonverbond zich vrij snel kunnen vestigen, evenwel zonder de echt zeld-

zame soorten. Voldoende dynamiek (overstroming, begrazing) is noodzakelijk om dergelijke vegetaties te handhaven, zoniet

evolueren ze snel naar ruigtes of rietland.

De vegetaties in de Puidebroeken kunnen als referentie dienen voor natuurontwikkelling door afgraven van de bouwvoor in

het (door zoet of licht brak water beïnvloede) poldergebied.
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BIJLAGE 35

Grote Keignaert Oostende (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : Reliëfrijke middellandpolders langs de Grote Keignaer tkreek 

Uitgangssituatie : ±10 ha akkers op voormalige graslanden, geëgaliseerd en geploegd + maïsteelt sinds de jaren 80.

Maatregelen : herstel reliëf (1) en oude kreekarmen; (2) graven van ondiepe depressies + 4 poelen; inzaai met gras

mengsel (Engels raaigras, Ruw beemdgras, Rood zwenkgras) en Witte klaver.

Doel : vnl. gericht op weidevogels, steltlopers, overwinterende ganzen + herstel oud polderlandschap

Uitvoeringsjaar : 1998

Oppervlakte : ± 10 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

Geen peilgegevens bekend, door drainage geen plasdras situaties meer aanwezig.

Uitgangssituatie vegetatie

Geploegde naakte akker

Resultaten waterhuishouding

Op verschillende plaatsen zijn depressies aangelegd, waarin water stagneert vanaf de herfst. Deze plassen drogen uit tegen

de vroege zomer.

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie

(1) In de vergraven terreinen hebben zich tot op heden weinig waardevolle vegetaties ontwikkeld. De vegetatie wordt er

gedomineerd door Engels raaigras en Witte klaver. De overige ingezaaide soorten komen plaatselijk abundant voor, naast

Timoteegras en Straatgras. Het voorkomen van pioniersoorten zoals Akkerdistel, Echte kamille en melkdistel sp. is beperkt,

hoewel Akkerdistel lokaal zeer abundant voorkomt.Verder komen hier occasioneel tot sporadisch ook Behaarde boterbloem,

Glanshaver, Gewoon duizendblad, Gewone rolklaver en Gewone hoornbloem voor.

In het niet ingezaaide deel is Fioringras dominant aanwezig. Het perceel is wellicht iets natter dan de andere, vergraven zones.

Er vestigden zich o.m. Slanke en Gewone waterbies, Gestreepte witbol, Kruipende boterbloem en Krulzuring, naast de meer

algemene, hoger vermelde soorten.

(2) In de depressies ontstonden eveneens vrij soortenarme vegetaties, gedomineerd door Geknikte vossenstaar t, met hier en

daar wel doelsoorten zoals Ruwe bies, Heen, Zilte rus en Platte rus. In geïnundeerde en nadien sterk uitdrogende delen

komen nog steeds veel ruderale soorten voor (Moerasdroogbloem, Melganzevoet, Schijfkamille, Varkensgras, Straatgras,

Perzikkruid…).

Resultaten fauna

De tijdelijk geïnundeerde depressies trekken in de trekperiodes veel steltlopers aan. Bij de broedvogels vestigden zich enke-

le kritische soorten zoals Tureluur en Grutto (geen exacte aantallen bekend) en verder ook Groene kikker (poelen) (mond.

med. J. Broidioi).
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Conclusie

Herstel van oorspronkelijk reliëf in geëgaliseerde oude polders is uiterst moeilijk. Het aangebrachte reliëf en het uitgraven

van oude kreekarmen gebeurde wel op basis van oude kaar ten en getuigenissen, maar kon zeker onvoldoende in detail wor-

den uitgevoerd. Het herstel van de hierbij horende graslandvegetaties verloopt eveneens traag. Om redenen van goed

nabuurschap werden de meeste percelen ingezaaid  met een grasmengsel. Onder het gevoerde graasbeheer zullen deze soor-

ten zich hier in grote terreindelen nog lang kunnen handhaven. Het inzaaien van klavers omwille van hun bodembedekkende

kwaliteiten en als nectarbron voor bloembezoekende insecten moet in het kader van natuurontwikkeling afgeraden worden.

Het stikstofbindend vermogen van klavers geeft deze planten een concurrentieel voordeel, zeker in de initieel (relatief) stik-

stofarme kale akkerbodems. De vestiging van doelsoorten wordt hierdoor van in het begin sterk gehypothekeerd, wat op ter-

mijn ook nadelig is voor de typische polderfauna, die gebonden is aan andere nectarbronnen (bloeiende soorten uit het kam-

grasvebond).

Op termijn biedt vooral de natuurlijke dynamiek van regenwater in en rond de depressies kansen voor de vestiging van doel-

soorten uit het Zilverschoonverbond.

Figuur 7.47  Ingezaaide graslanden met herstel reliëf.
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BIJLAGE 36

Polders rond Damme Damme (Natuurpunt VZW)

Systeemtype : reliëfrijk oud polderlandschap

Uitgangssituatie : geëgaliseerde akkers (op voormalige graslanden) 

Maatregelen : inzaai grasmengsel; herstel greppels (laantjesstructuur) + poelen + halfextensieve begrazing

Doel : soortenrijke poldergraslanden

Uitvoeringsjaar : 2000

Opppervlakte : ± 2 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

onbekend

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste maïsakker

Resultaten waterhuishouding

laantjes houden, afhankelijk van regenhoeveelheid, tijdelijk water op

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie

Ingezaaide soorten (waaronder Timoteegras, Rood zwenkgras) en Engels raaigras domineren. Enkel langs laantjes komen soor-

ten voor van natte poldergraslanden (Blaar trekkende boterbloem, Gewone waterbies, Fioringras, Geknikte vossenstaar t,

Zilverschoon).

Resultaten fauna

Broedgevallen: Tureluur, Grutto; broedpoging: Kleine plevier 

Hoewel de percelen niet echt tot de “historische ganzenpercelen” behoren, worden ze nu toch gebruikt als overwinterings-

plaats voor Kleine rietgans en Kolgans. Ook worden ze frequent gebruikt door Smienten (vaak grote aantallen), Winter taling

en Slobeend (mond. med. R. Pillen).

Conclusie

Het is wellicht nog te vroeg om uitspraken te doen over de vegetatie, die nog steeds vrij banaal is. Gezien het geschikte omlig-

gend landschap werden wel zeer snel goede resultaten verkregen voor weidevogels.
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BIJLAGE 37

Wachtbekken-Hoeleden Kortenaken- Hoeleden (AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : valleigebied (Velpe) in de leemstreek

Uitgangssituatie : voedselrijke graslanden langs de rechtgetrokken Velpe

Maatregelen : waterpeilverhoging door opstuwing; overstromingen (i.f.v. komberging) zijn terug mogelijk. Extensief 

graasbeheer over het gehele gebied (±80 ha). Plaatselijk werd er afgegraven (± 20-50 cm).

Doel : structuurrijke en soortenrijke natte graslanden, eutroof moeras

Uitvoeringsjaar : 1996

Oppervlakte : totale oppervlakte: 80 ha; afgravingen samen ± 1 ha (2 natte  graslanden van ± 0,5 ha; 2 kleine moeras

jes < 0,5 ha)

Uitgangssituatie waterhuishouding

geen verwerkte peilgegevens bekend

Uitgangssituatie vegetatie

Voedselrijke graslanden (BWK-eenheden Hp, Hpr en Hpr*)

Resultaten waterhuishouding

geen verwerkte peilgegevens bekend; peilverhoging op de Velpe (± 1m) 

Resultaten nutriëntenhuishouding

Er werden gewasstalen van nat grasland en van oevervegetaties van de afgegraven terreinen  geanalyseerd. In alle gevallen

wijzen de analyses op N-limitatie. De productie van de graslanden werd niet gemeten, maar kan als matig tot hoog produc-

tief beschouwd worden, zodat de gewasanalyses met de nodige voorzichtigheid moeten geïnterpreteerd worden.

Figuur 7.48  Door Pitrus gedomineerde moerasvegetatie.
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Resultaten vegetatie

Interpretatie van de veranderingen in de vegetatie als gevolg van peilverhoging en extensieve begrazing, was in het kader van

deze studie onmogelijk. Enkel de afgegraven terreinen konden geëvalueerd worden.

De  graslanden zijn van een voedselrijk nat type met veel Pitrus (in één terrein dominant), Krulzuring, Kruipende boterbloem,

Ruw beemdgras, Gestreepte witbol, Rietgras en Zomprus. Lokaal komen abundant Geknikte vossenstaar t, Witte klaver en

Grote vossenstaar t voor. In kleine aantallen komen Watermunt, Moerasvergeet-me-nietje, Beekpunge en Zeegroene rus voor.

De moerasterreinen ontwikkelden zich totaal verschillend. In een eerste moerasje is Pitrus dominant aanwezig, maar is de

soortenrijkdom vrij hoog met tal van doelsoorten zoals Mattenbies, Heen, Moeraszegge, Veenwortel, Grote egelskop, Grote

waterweegbree,Wolfspoot en Waterpostelein. In het tweede terrein domineert Grote egelskop, maar wordt de vegetatie vnl.

gekenmerkt door storingssoorten zoals Ridderzuring, Rietgras, Akkerkers, Basterdwederik sp. en jonge planten van Schietwilg.

Conclusie

De afgravingen in functie van herstel van nat grasland leveren weinig of geen waardevolle vegetaties of doelsoorten op. In de

voedselrijke situaties met vrij grote dynamiek (overstromingen) domineren al snel competitieve soorten (Pitrus), die weinig

ruimte laten voor andere soorten.

Afgraving in functie van moeras, leverde in één geval een vrij waardevolle en soortenrijke vegetatie op, die echter eveneens

gedomineerd werd door Pitrus. Op langere termijn zal blijken of de doelsoorten zich kunnen handhaven naast Pitrus.
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BIJLAGE 38

Damvallei Destelbergen (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : laagveengebied met natte schrale graslanden op verschillende bodemtypes

Uitgangssituatie : opgehoogd (± 40 cm) en voorheen met populieren ingeplant grasland

Maatregelen : verwijderen populier, afgraven ophoging tot op oorspronkelijk niveau

Doel : schraal grasland over een gradiënt van vochtig naar zeer nat

Uitvoeringsjaar : 1999

Oppervlakte : ± 0,5 ha: gradiënt van natte venige klei naar hoger gelegen vochtige venige klei met ondiepe minerale 

zandlaag (op ± 10-15 cm).

Uitgangssituatie waterhuishouding

geen peilgegevens bekend; geen grondwaterafhankelijke vegetaties mogelijk door ophoging; herstel in oorspronkelijke toe-

stand geslaagd.

Uitgangssituatie vegetatie

ruderale ruigte met veel Grote brandnetel onder voormalige Canadapopulierenaanplant op opgehoogde grond.

Resultaten waterhuishouding

herstel oorspronkelijke invloed van grondwater door afgraving van het opgehoogde terrein. Hierdoor ontstond een grasland,

waarbij de laagste delen jaarlijks overstromen; de hogere delen overstromen minder frequent, maar zijn permanent vochtig.

Resultaten nutriëntenhuishouding

Door afgraving werden laagproductieve graslanden ontwikkeld in de zones met een ondiepe zandlaag. N/P-verhoudingen wij-

zen op N-limitatie of colimitatie van N en P. Op de natte veenbodems ontwikkelde zich een soortenrijke maar productieve

ruigtevegetatie. In alle gevallen is extraheerbaar P  zeer laag (lager dan de gemeten waarden in referentiesituaties voor vege-

taties op dezelfde bodems). Door maaibeheer kunnen wellicht schrale vegetaties behouden blijven of ontwikkelen.

Opvallende verschillen treden op in bodem-pH. In de herstelde terreinen wordt een beduidend hogere (1-2 pH-eenheden)

gemeten. De pH van de referentieterreinen wijst op oppervlakkige verzuring van de toplaag (pH = 4,62 - 5,58). Afgraving van

het opgehoogde perceel, waarbij ook de oppervlakkige, oorspronkelijke organische laag mee werd afgevoerd blijkt gunstig

voor de bodem-pH.

Resultaten vegetatie

Op de hoogste delen van het terrein, met een ondiepe, minerale, zandige laag ontstond een schrale vegetatie gedomineerd

door kleine zeggen (Geelgroene zegge (dominant), Blauwe zegge, Bleke zegge, Zeegroene zegge,Voorjaarszegge (enkele indi-

viduen), Hazenzegge) en verder Gestreepte witbol, Biezeknoppen, Tormentil, Moerasrolklaver, Kale jonker, Kruipende boter-

bloem, Gewone brunel, Grote wederik, Pitrus…

Op de zeer natte bodemtypes (venige klei) ontwikkelt zich een soortenrijke ruigtevegetatie met veel Scherpe zegge, Grote

wederik, Kale jonker, Moerasspirea, Blauw glidkruid, Grote kattestaar t, Harig wilgeroosje, Watermunt, Biezeknoppen,

Hennegras en Moerasrolklaver. Minder frequent zijn Wilde ber tram, Poelruit en Wolfspoot. Er is verspreide opslag van Grauwe

wilg en Zwarte els.
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Conclusie

Herstel van een opgehoogd grasland door afgraven, resulteerde niet enkel in een gunstige abiotiek (waterpeil, bodem-pH,

afvoer strooisel), maar ook in het activeren van een zaadbank, waaruit vnl. kleine zeggensoorten kiemden.Verder maaibeheer

kan tot een verder  herstel van nat schraalland leiden (doelsoorten zoals Vleugeltjesbloem, Pijpenstrootje zijn nog als relicten

aanwezig in de omgeving).

Op de natte veenbodems ontstonden soortenrijke ruigtes, die onder maaibeheer wellicht kunnen evalueren naar

Dottergrasland.

Kappen van populierenaanplanten, die enkele decennia oud zijn (± 40 jaar) op voormalige schraallanden in combinatie met

het afschrapen van de bodemlaag (of opgehoogd materiaal) kan tot gedeeltelijk herstel leiden van waardevolle natte schraal-

landen. Ontwikkelingsbeheer, gericht op het behoud van een open vegetatiemat en afvoer van organisch materiaal (maaien)

is blijvend nodig.
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BIJLAGE 39

Vallei van de Zuidleie - Leiemeersen (Oostkamp) (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : beekbegeleidende en door kwelwater  beïnvloede moeras- en hooilandrelicten in de vallei van de voor

malige Zuidleie (huidige Kanaal Brugge-Gent) in de Vlaamse zandstreek.

Uitgangssituatie : Met baggerslib (± 1960-1965) en infrastructuurspecie (± 1850) opgehoogde natte hooilanden.

Maatregelen : Afgraving (40-100 cm) tot op het oorspronkelijke niveau; verwijdering slib uit oude arm Zuidleie en slen

ken in het terrein

Doel : herstel open water, natte schraallanden en Dottergrasland

Uitvoeringsjaar : 1992-1994 (eerste fase), 2002 (tweede fase)

Oppervlakte : ± 5 ha 

Uitgangssituatie waterhuishouding

zwaar verstoord door ophoging; geen grondwaterafhankelijke vegetaties aanwezig

Uitgangssituatie vegetatie

ruderale ruigte

Resultaten waterhuishouding

Het type grondwater in de Leiemeersen is zwak tot matig zoet en typisch lithotroof. In het onderzochte terrein werden

grondwaterpeilen gemeten, die aanvoer van kwelwater tot in de wortelzone mogelijk maakten gedurende de winter en een

deel van het vegetatieseizoen. Het terrein lijkt (wellicht als gevolg van iets te diepe afgraving) een stuk lager te liggen dan de

overige (referentie)terreinen, hetgeen tot uiting komt in soms (te) langdurige inundaties. Peilen schommelen tussen +5 cm en

–0, 45 cm t.o.v. het maaiveld tijdens het vegetatieseizoen. In de winter komen regelmatig hogere peilen voor.

Resultaten nutriëntenhuishouding

Zowel Ntot als Ptot werden door de gevoerde maatregelen in sterke mate verminderd. De productie is te vergelijken met

het niveau van schraallanden 3-4 ton/ha/j (gemiddelden van de laatste 5 jaren). N/P-ratio’s in de vegetatie wijzen op stiksto-

flimitatie.

De waterkwaliteit in het open water was aanvankelijk slecht door extreem hoge sulfaatconcentraties (tot 800 mg/l) (sulfaat-

residuen uit slibstor t), met waterplantensterfte in de zomer tot gevolg (waterstofsulfide-intoxicatie), maar is na 10 jaar her-

steld tot normale achtergrondwaarden. De waterkwaliteit is nu goed, behalve ter hoogte van contactzones met water van

het kanaal en landbouwdrainagewater.

Resultaten vegetatie

10 jaar na afgraving en ontwikkelingsbeheer van maaien (meestal 2 maaibeurten per jaar) heeft het terrein zich ontwikkeld

tot een zeer soortenrijk Dottergrasland. De hooilanden zijn massaal gekoloniseerd door o.m. Grote ratelaar, Rietorchis, Brede

orchis, Moeraskar telblad, Tweerijige zegge, Zwarte zegge, Blauwe zegge, Gewoon reukgras, Veldrus, Echte koekoeksbloem,

Rode klaver, Egelboterbloem, Waterkruiskruid, Lidrus, Moerasrolklaver, Scherpe zegge. Andere soorten komen in lagere aan-

tallen voor : Geelgroene zegge, Schildereprijs, Paddenrus, Holpijp, Kruipend zenegroen, Kale jonker, Dotterbloem, Bosbies. Er

is een afwisseling in natte venige en iets drogere zandige substraten, die aanleiding geven tot verschillen in de vegetatie.

Naarmate het terrein natter wordt, neemt Scherpe zegge toe in de vegetatie.

Ook een aantal waardevolle moeras- en waterplanten kwamen terug: massaal Loos blaasjeskruid, Waterviolier, Watervorkje,

Tenger en gekroesd fonteinkruid, Brede waterpest en in kleinere aantallen Grote watereppe, Groot moerasscherm, Melkeppe,

Pijlkruid, Glanzig fonteinkruid, Drijvend fonteinkruid, Mattenbies, Heen en Witte waterlelie. De relictpopulatie Gele plomp

breidde uit.
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Figuur 7.49  Bloemrijk Dottergrasland met o.m. veel Waterkruiskruid, Gewone koekoeksbloem

en Moeraskartelblad.

Resultaten fauna

In het terrein werden waardevolle gemeenschappen van dansvliegen en slankpootvliegen (Deconinck et al. 2002) en zweef-

vliegen aangetroffen, naast grote aantallen van de Moerassprinkhaan. Er treden voor de meeste groepen geen grote verschil-

len op tussen de fauna’s van het natuurontwikkelingterrein en referentieterrein.

In de moeraszones vestigden zich onmiddellijk na afgraving wel een aantal voor het gebied nieuwe libellensoorten (Vuurlibel,

Geelvlekheidelibel, Gewone pantserjuffer, Kleine roodoogjuffer). Ook werden vissoorten aangetroffen als Vetje, Alver en

Bittervoorn (Decleer, 1994).

Conclusie

Afgraving van het voormalige slibstor t leidde tot een spectaculair herstel van soortenrijke, voedselarme Dottergraslanden. De

combinatie van een goede nutriëntenhuishouding, het aansnijden van een vitale zaadbank, de aanwezigheid van doelsoorten

in de omgeving en geregelde overstromingen voor de verbreiding van zaden (naast verspreiding door maaimachines) bepaal-

de in grote mate het succes. Een andere belangrijke stuurfactor is een volgehouden ontwikkelingsbeheer (2 x maaien per jaar).

Na meer dan 40 jaar bleken nog tal van soorten kiemkrachtig te zijn in de zaadbank, o.a. : Veldrus, Paddenrus, Blauwe zegge,

Geelgroene zegge, Zwarte zegge, Tweerijige zegge, Waterkruiskruid, Echte koekoeksbloem, Rode klaver, Borstelbies,

Biezenknoppen, Pijlkruid, Grote watereppe, fonteinkruiden, grote waterranonkel. Voor de zones die 150 jaar bedekt waren

met specie zijn er heel sterke vermoedens dat de zaadbank kiemkrachtig bleef voor o.a. soorten als Mattenbies, Glanzig fon-

teinkruid, Drijvend fonteinkruid, Tenger fonteinkruid, Pijlkruid en Witte waterlelie.

In de hooilanden zijn de frequente overstromingen mogelijk oorzaak van verhoogde fosfaatbeschikbaarheid (waardoor o.a.

soorten als Witte klaver en Witbol nog steeds abundant voorkomen) en het ontbreken van vele Rode lijstsoorten van onge-

wervelden (vnl. spinnen en loopkevers)  van soortenrijke natte graslanden. Het intensieve maaibeheer is eveneens niet bevor-

derlijk voor een gevarieerde vegetatiestructuur (en dus soortenrijke ongewervelde fauna); er wordt gepoogd hieraan tege-

moet te komen door hier en door zones uit te sparen.
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BIJLAGE 40

Turnhouts Vennengebied 3 Turnhout  (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : complex van voormalig reliëfrijke vochtige tot natte heideterreinen 

en orchideeënrijke natte graslanden, die in een recent verleden (enkele decennia) ontgonnen werden t.b.v.

intensieve landbouw.

Uitgangssituatie : intensief gebruikte en geëgaliseerde maïsakkers.

Maatregelen : herstel van voormalig reliëf door vergraving van het terrein, waarbij een centrale depressie werd uitge

graven (0 - 1m); het terrein wordt sindsdien gehooid.

Doel : matig voedselrijk nat tot vochtig grasland en moerasvegetaties; weidevogels.

Uitvoeringsjaar : 1996

Oppervlakte : ± 3 ha 

Uitgangssituatie waterhuishouding

geen peilgegevens bekend; droog tot vochtig, geen groeiplaatsen van grondwaterafhankelijke vegetaties.

Uitgangssituatie vegetatie

Geoogste en braakliggende akker ; in de nabije omgeving komen nog relicten van schraallanden voor in wegbermen.

Resultaten waterhuishouding

In de uitgegraven zones kan terug ondiepe en tijdelijke kwel aan de oppervlakte komen. In dit centrale deel ligt ook een ondie-

pe plas, waarvan de oevers gedurende het vegetatieseizoen langzaam uitdrogen.

Resultaten nutriëntenhuishouding

Door afgraving werden in verschillende zones matig tot laag productieve graslanden ontwikkeld. N/P-verhoudingen wijzen in

alle terreinen op N-limitatie.

Resultaten vegetatie

Op de minst vergraven delen ontstond onder maaibeheer na een 5-tal jaar een soortenrijk vochtig grasland, echter nog steeds

met veel Gestreepte witbol en  Ruw beemdgras (codominant). Het perceel oogt echter bloemrijk door de vele Margrieten.

Verder groeien hier o.m. Fioringras, Grote vossenstaar t, Hazenzegge, Rode klaver, Gewone hoornbloem, Gewoon biggenkruid,

Tengere rus, Kruipende boterbloem,Veldzuring, Grote weegbree, Zachte dravik, Krulzuring, Witte klaver.

In het natte grasland komt naast Gestreepte witbol ook zeer veel Pitrus, Hazenzegge, Fioringras en Zomprus voor. Een klei-

ne, maar uitbreidende populatie Gevlekte orchis vestigde zich na uitzaai met zaad van een nabijgelegen en bedreigde relict-

populatie in de wegberm. Het natte grasland gaat over in de moerasvegetatie die de centrale depressie omgeeft. Deze moe-

rasvegetatie is een mozaïek van Waterpostelein, Gewone waterbies, Zomprus, Pitrus. Zeldzamer zijn Mattenbies en

Schildereprijs.

Resultaten Fauna

In het grasland broeden jaarlijks enkele koppels Grutto. De centrale depressie wordt ook gebruikt door diverse steltlopers

tijdens de doortrek (mond. med. Marc Smets).
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Figuur 7.50  Bloemrijk vochtig grasland op voormalige akker in Turnhout.

Conclusie

Het herstel van soortenrijk nat grasland vanuit een akker verliep vrij snel. Het herstel van het natuurlijk reliëf door afgraving

en vergraving zorgde plaatselijk voor het herstel van (mineraalrijke) kwel en het aanboren van een voorheen door egalisatie

overdekte zaadbank. De relatief N-arme situatie die initieel in akkers op zandbodems aanwezig is, werd door maaibeheer van

in het begin laag gehouden. Dit gerichte ontwikkelingsbeheer zorgde voor een laagproductieve vegetatie, waarin zich ook van-

uit de omgeving  (relicten in wegbermen) jaar na jaar steeds meer soorten vestigden.

Het gunstige resultaat van dit project weerspiegelt de herstelkansen voor tal van voormalige, bloemrijke graslanden op natte

zandgronden die gekenmerkt worden door relatief zure en arme  bodems die gedurende het jaar (vnl. winter) tijdelijk beïn-

vloed worden door mineraalrijk grondwater.

.
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BIJLAGE 41

Turnhouts Vennengebied 4 Turnhout  (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : complex van voormalige reliëfrijke vochtige tot natte heideterreinen en orchideeënrijke natte graslanden,

die in een recent verleden (enkele decennia) ontgonnen werden t.b.v. intensieve landbouw.

Uitgangssituatie : intensief gebruikte en geëgaliseerde maïsakkers.

Maatregelen : afgraving in greppelstructuur (- 30 cm, stroken ± 22 m breed, geleidelijk oplopend tot het oorspronke

lijke niveau); maaibeheer

Doel : soortenrijk vochtig tot nat grasland en moerasvegetaties.

Uitvoeringsjaar : 1996

Oppervlakte : ± 3 ha, waarvan ± de helft afgegraven

Uitgangssituatie waterhuishouding

Grondwaterpeilen schommelen over het jaar van +0,2 m tot –1,75m t.o.v. het maaiveld.

Uitgangssituatie vegetatie

Geoogste maïsakker ; in de nabije omgeving komen nog relicten van schraallanden voor in wegbermen.

Resultaten waterhuishouding

Relatieve peilverhoging van 0-30 cm. In de hier besproken natte graslanden bedraagt deze ± 20-25 cm.

Resultaten nutriëntenhuishouding

De vegetatie is zeer open en weinig productief  (3,7 ± 0,4 ton/ha/j). N/P-verhoudingen wijzen op N-limitatie.

Resultaten vegetatie

Niet afgegraven delen evolueerden tot vrij banale vochtige graslanden met dominantie van Wittte klaver, Gestreepte witbol

of Kruipende boterbloem. In de afgegraven delen ontwikkelden zich soortenrijke graslanden met veel Pitrus en Witbol, maar

ook Moerasvergeet-me-nietje, Liggende vetmuur, Moerasrolklaver, Hazenzegge, Zomprus, Borstelbies,Veldzuring, Ruw beemd-

gras, Kale jonker, Duizendguldenkruid, Donkere basterdwederik, Gevlekte orchis, Knolrus, Wolfspoot…

In de droogvallende greppels komen o.m. Vlottende bis, Gesteeld glaskroos, Oeverkruid, Knolrus, Waterpostelein en

Veelstengelige waterbies voor.

Resultaten Fauna

Het gebied ontwikkelde zich tot een broedgebied voor o.m. kritische soorten als Grutto, Tureluur, Zomertaling en Slobeend

(mond. med. Marc Smets).

Conclusie

De afgegraven delen evolueren gunstig, zij het dat storingssoorten en soorten van voedselrijke graslanden nog domineren.

Het huidige ontwikkelingsbeheer (maaien) moet zeker nog lange tijd worden volgehouden. Recent verscheen Gevlekte orchis

in het terrein, hetgeen zeker toe te schrijven is aan dit ontwikkelingsbeheer.

Het verschijnen van waardevolle soorten van droogvallende oevers of vijvers was totaal onverwacht. Het is niet duidelijk of

hier oude zaadvoorraden of versrpreiding door watervogels een rol spelen.

Afgraving resulteerde niet alleen in een belangrijke waterpeilverhoging. De invloed en bufferende werking van de ondiep aan-

wezige Kempische klei werd hierdoor versterkt (tijdelijke invloed van grondwater in de wortelzone).

.
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Figuur 7.51  Complex van moeras en nat grasland op voormalige akker.
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BIJLAGE 42

Smeetshof Bocholt (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : complex van voormalige akkers op vochtige tot natte zandgronden op de rand van het Kempisch pla

teau. Tot op het einde van de 19de eeuw maakte het deel uit van een moerasgebied, gevoed door kwel

water en beken vanuit het Kempisch plateau.

Uitgangssituatie : geoogste akkers

Maatregelen : braaklegging gedurende 1 jaar ; nadien peilverhoging door opstuwen van aanpalende beek; extensieve 

begrazing met rundeeren; de recent uitgevoerde werken (afgravingen 2003-2004) worden hier niet 

behandeld

Doel : nat grasland en moeras

Uitvoeringsjaar : 2001

Oppervlakte : enkele hectaren (twee terreinen van ± 1 ha onderzocht)

Uitgangssituatie waterhuishouding

Ondanks een voorgeschiedenis van ± 25 jaar intensieve landbouw, is het grondwater van een vrij goede kwaliteit in de onder-

zochte zones. Het grondwater is van een  type dat gesitueerd is tussen atmotroof en lithotroof. Dit type is, indien het in con-

tact komt met de wortelzone van planten, geschikt om matig voedselrijke tot vrij voedselarme vegetaties te laten ontwikke-

len. De grondwaterpeilen zijn vrij hoog te noemen (schommelingen tussen 20-30cm en 70-80 cm onder het maaiveld tijdens

het vegetatieseizoen).

Uitgangssituatie vegetatie

Geoogste akker

Resultaten waterhuishouding

In de twee onderzochte terreinen treedt na peilverhoging kor tstondig uittredend kwelwater op tijdens het vegetatieseizoen.

Gedurende een groot deel van het vegetatieseizoen reikt grondwater tot in de wortelzone. In de zomer zakt het peil tot ±

50 cm onder het maaiveld. Dit is een verhoging met 20-30 cm in vergelijking met de uitgangstoestand.

Resultaten nutriëntenhuishouding

laagproductieve tot hoogproductieve vegetaties (mozaïek) met N-limitatie.

Resultaten vegetatie 

In beide terreinen ontwikkelen zich vrij soortenrijke vegetaties van mesotroof tot eutroof moeras. Pitrus en Biezeknoppen

bepalen het aspect. Abundant zijn ook Grote kattenstaar t en Moerasrolklaver. Frequent komen hier ook Water torkruid,

Zomprus, Geknikte vossenstaar t en fioringras voor. Op de natste plaatsen groeien Grote lisdodde, Grote egelskop,

Veenwortel (landvorm), Duizendknoopfonteinkruid, Mattenbies, Waterviolier, Waterpostelein, Zompzegge. In kleine aantallen

komen ook doelsoorten van natte graslanden zoals Geelgroene zegge, Hazenzegge, Egelboterbloem, en Grote wederik voor.

Resultaten fauna

Er zijn een aantal gunstige evoluties in de avifauna waar te nemen, die verband houden met het op grote schaal braakleggen

van akkers. Voor de moerassige delen hierin zijn o.a. de toename van Rietgors, Blauwborst en Sprinkhaanrietzanger vermel-

denswaard (mond. med. J. Gorssen).
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Conclusie

De snelle vestiging van moerasplanten en soorten van natte graslanden op ± 30 jaar  lang intensief gebruikte akkers is een

verrassing. Niet in het gehele complex verloopt de evolutie even gunstig. In vele voormalige akkers domineren ruderale soor-

ten. In de natste delen blijken moerassoorten en soorten van natte graslanden lange tijd als zaad in de akkerbodem bewaard

te kunnen blijven. Evidentie hiervoor werd vastgesteld bij o.a. Mattenbies, Zompzegge en Geelgroene zegge.Toch blijven ook

de soortenrijke vegetaties gedomineerd door Pitrus. Een meer stabiel ontwikkelingsbeheer (stabielere waterpeilen of initieel

maaibeheer) zouden dergelijke vegetaties ten goede komen.
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BIJLAGE 43

Achter Schoonhoven Langdorp (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : alluviaal valleigebied met complex van natte tot vochtige graslanden op de grens van leemstreek en 

Kempen (Demervallei) 

Uitgangssituatie : akkers (voormalige Glanshavergraslanden) op alluviale klei

Maatregelen : (1) omzetting van akker naar grasland door inzaai met soortenarm grasmengsel (vnl. Italiaans raaigras);

regelmatig overstroomd; beheer = maaien + nabegrazing

(2) idem (1) maar beheer = 2 x maaien 

Doel : vochtige tot natte Glanshavergraslanden en Dottergraslanden

Uitvoeringsjaar : 1998 (1) en 1999 (2)

Oppervlakte : (1) ± 3 ha, van oeverwal tot komgrond

(2) ± 2 ha komgrond 

Uitgangssituatie waterhuishouding

Van nature is het valleigebied een kwelgebied. De ontwaterende werking van de leigracht Wederlaak, de verdieping van de

Demer en de drinkwaterwinning in het gebied hebben de kwelinvloeden sterk verminderd waardoor kwelminnende vegeta-

ties en soorten achteruitgingen, i.c. Molinion-vegetaties werden de laatste decennia vervangen door Glanshavergraslanden. In

de komgronden op klei overheersen eerder invloeden van stagnerend regenwater en overstromingen. Toch is tijdelijke kwel

hier eveneens belangrijk. De huidige hydrologie voldoet voor Glanshavergraslanden. Grondwaterpeilen zijn bekend van de

gradiënt oever-komgrond: het peil fluctueer t tussen –0,25  en –2 m t.o.v. het maaiveld. In de voormalige akker in de kom-

grond is de amplitude wellicht minder hoog (vergelijking met referentieterreinen met identieke hoogteligging (peilen tussen

- 0,1 en  -1,4 m t.o.v. het maaiveld); exacte gegevens ontbreken echter.

Uitgangssituatie vegetatie

Geoogste akkers, resp. op de overgang van komgrond naar oeverwal en in een komgrond

Resultaten waterhuishouding

Geen ingrepen in de waterhuishouding

Resultaten nutriëntenhuishouding

De graslanden ontwikkelen zich tot matig productieve graslanden. Nutriëntenverhoudingen in de vegetatie en de  nutriënten-

concentraties in de bodem zijn vergelijkbaar met Glanshaver-referentieterreinen (in hetzelfde gebied). Gewasanalyses wijzen

op N-limitatie. In het reeds zeer langdurig gemaaide referentie-glanshavergrasland is K co-limiterend.

Resultaten vegetatie

Het gerichte herstel is pas recent gestar t. Bij de ontwikkeling van Glanshavergraslanden konden zich reeds een beperkt aantal

doelsoorten vestigen (vnl. op de gradiënt van oeverwal naar komgrond), zij het in kleine aantallen. Het betreft o.a. Margriet,

Groot streepzaad, Gewone koekoeksbloem, Gewoon reukgras, Glanshaver, Pinksterbloem,Veldzuring, Knoopkruid,Veldlathyrus,

Peen, Kale jonker en Knolsteenbreek. De vegetatie wordt echter nog steeds gedomineerd door Gestreepte witbol (plaatselijk

door Ruw beemdgras). In dit terrein komt ook abundant Gewone smeerwortel voor. Vermoedelijk zijn overstromingen cruci-

aal bij de verspreiding van zaden. Het maaibeheer voorziet in voldoende kiemmogelijkheden voor doelsoorten.

In de komgronden is de evolutie veel trager. Naast het dominante en ingezaaide Italiaans raaigras, komen hier in zeer kleine

aantallen soorten van natte graslanden voor (Egelboterbloem).
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Figuur 7.52  Kolonisatie van knolsteenbreek in voormalige akker.

Resultaten Fauna

onbekend

Conclusie

Het herstel van soortenrijk nat grasland vanuit akkers wordt in dit gebied gestuurd door overstromingen. De abiotisch toe-

stand is te vergelijken met referentieterreinen. Kolonisatie van doelsoorten verloopt echter traag (en in kleine aantallen).

Kolonisatie blijft mogelijk door de aanwezigheid van goed ontwikkelde doelvegetaties in de nabije omgeving.

.

Figuur 7.53  Referentiegraslanden en bronpopulaties voor de ontwikkeling van

Glanshavergraslanden  in de Demervallei (Groot streepzaad, Margriet, Knoopkruid…).
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BIJLAGE 44

Ruilverkaveling St.-Lenaerts Rijkevorsel (VLM + AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : complex van natte graslanden op voormalige Kempische heideterreinen

Uitgangssituatie : soortenarm nat grasland

Maatregelen : afplagging; nadien hooiweide

Doel : nat soortenrijk grasland

Uitvoeringsjaar : 1995

Oppervlakte : 2 terreinen, resp. 0,3 en ±1 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

geen peilgegevens bekend; vochtig tot nat 

Uitgangssituatie vegetatie

soortenarm grasland met dominantie van Gestreepte witbol en abundant voorkomen van Ruw beemdgras en Witte klaver.

Resultaten waterhuishouding

In beide percelen ontstond een nat grasland, met stagnerend regenwater in natte periodes (ook in de zomer).

Resultaten nutriëntenhuishouding

Door afgraving werden matig productieve graslanden ontwikkeld. N/P-verhoudingen wijzen op N-limitatie.

Resultaten vegetatie

In het eerste terrein ontwikkelde zich aan de rand van een bestaande poel een vrij soortenrijk nat grasland met dominantie

van Fioringras en frequent voorkomen van Gestreepte witbol, Witte klaver, Pitrus, Egelboterbloem, Mannagras, Geknikte vos-

senstaar t. Occasioneel treden hier ook Veldrus, Zomprus, Wolfspoot, Waterpeper,Veldzuring, Pinksterbloem, Moerasrolklaver,

Holpijp, Moerasstruisgras, Waternavel, Moeraswalstro en 

Ruw beemdgras op. Het terrein kon door doelsoorten gekoloniseerd worden die als relict aan de rand van de poel stonden.

In een tweede terrein ontstond een vrij soortenarm grasland met abundant voorkomen van Fioringras. Frequent treden hier

Zomprus, Ruw beemdgras, Witte klaver, Grote weegbree, Perzikkruid, Greppelrus, Straatgras, Waterpeper, Timoteegras en

Geknikte vossenstaar t op. Egelboterbloem, Vertakte leeuwentand, Canadese fijnstraal, Varkensgras, Gewone waterbies, en

Mannagras zijn zeldzaam.

Conclusie

Vernatting door afgraving is een vrij gemakkelijk te realiseren doelstelling die vaak in natuurontwikkelingsplannen geformu-

leerd wordt. Gericht (nabije aanwezigheid doelsoorten) afgraven in het eerste kleine voedselrijke terrein kan een gunstig (ver-

sneld) resultaat opleveren. In het tweede terrein ontstond een vrij banaal nat grasland. In de randen komen heiderelicten voor,

die echter in het nieuw gecreëerde terrein geen gunstige kiemingsmogelijkheden hebben (te nat). Vele van de in het eerste

terrein verschenen soorten, kunnen ook door gericht herstelbeheer, zonder afgraving of afplagging gerealiseerd worden.
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BIJLAGE 45

Zevenbergen Ranst (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : complex van natte graslanden en bos op kalkrijk zandleem

Uitgangssituatie : maïsakker

Maatregelen : spontane omvorming onder halfextensief graasbeheer (eerste jaar braak)

Doel : nat, structuur- en soortenrijk (glanshaver)grasland

Uitvoeringsjaar : 1998

Oppervlakte : ± 1,5 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

geen peilgegevens bekend; vochtig tot nat 

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akker

Resultaten waterhuishouding

idem uitgangssituatie

Resultaten nutriëntenhuishouding

Na 5 jaar ontwikkelde zich een matig productief grasland. N/P-verhoudingen in gewasstalen wijzen op N-limitatie.

Resultaten vegetatie

Gestreepte witbol en Kruipende boterbloem domineren de structuurrijke kruidige vegetatie. Nog relatief veel storingssoor-

ten zijn frequent in de vegetatie aanwezig: Grote weegbree, Perzikkruid, Ruw beemdgras, Bijvoet, braam sp., Akkerdistel, Grote

brandnetel, Ridderzuring, Akkerkers, Speerdistel, Haagwinde, Viltige basterdwederik. Soorten van vochtige tot natte graslan-

den en ruigtes (Scherpe boterbloem, Moerasspirea, Heelblaadjes, Grote kattenstaar t, Zeegroene rus, Ruige zegge,Watermunt

en Pinksterbloem) komen in lage bedekkingen voor. Opslag van houtige gewassen is zeer beperkt (Schietwilg, Grauwe wilg,

Ratelpopulier) 

In zeer kleine aantallen komen al enkele soorten voor die ook in een aanpalend vochtig tot nat Glanshavergrasland staan, nl.

Margriet, Rapunzelklokje, Fluitenkruid, Veldzuring en Gewone rolklaver.

Conclusie

Na 5 jaar wordt de vegetatie gedomineerd door banale soorten. De potentierijke omgeving (natte, kalkrijke zandleem en de

nabijheid van waardevol hooiweide) zijn belangrijk om hier door gericht beheer (maaien, begrazing samen met hooiweide

(nabegrazing)) de kolonisatie met doelsoorten te versnellen. Hoopgevend is de vestiging van een aantal doelsoorten. Meer

kritische soorten zoals Groot streepzaad en Knolsteenbreek konden het terrein echter nog niet bereiken.
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BIJLAGE 46

Daknamse Meersen 1 Lokeren-Daknam (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : complex van natte, venige graslanden op alluviale gronden van de Durme

Uitgangssituatie : soortenarm grasland

Maatregelen : afplaggen van grasland langs een brede sloot op een gradiënt van venige naar zandige bodem

Doel : nat soortenrijk grasland met overgangen naar moeras.

Uitvoeringsjaar : 1999

Oppervlakte : 0,5 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

geen peilgegevens bekend; nat 

Uitgangssituatie vegetatie

soortenarm grasland met dominantie van Gestreepte witbol en veel Fioringras en Kruipende boterbloem

Resultaten waterhuishouding

geen peilgegevens bekend

Resultaten nutriëntenhuishouding

Na 3 jaar ontwikkelde zich een matig productief nat grasland. N/P-verhoudingen in gewasstalen wijzen op N-limitatie. Op de

lagere delen ontwikkelde zich een ijle tot zeer productieve moerasvegetatie (geen gewasanalyses).

Resultaten vegetatie

Grasland:

Er ontstond een (begraasd) nat grasland met dominantie van Witbol, Ruw beemdgras of Engels raaigras. Frequent komen hier

Gewone hoornbloem, Witte klaver, Kruipende boterbloem, Akkerkers en Pinksterbloem voor. Zeldzamer zijn Grote vossen-

staar t, Witte klaver, Moerasvergeet-mij-nietje, Rietgras, Echte koekoeksbloem, Greppelrus, Watermunt, Pijptorkruid,

Heelblaadjes, Platte rus, Mannagras, Kantige basterdwederik en Water torkruid. In de vegetatie zijn ook nog enkele storings-

soorten aanwezig zoals Perzikkruid, Gewone melkdistel en Viltige basterdwederik.

Moeras:

In de terreindelen langs de sloot ontwikkelde zich een soortenrijke, open en structuurrijke moerasvegetatie met veel

Blaar trekkende boterbloem Grote lisdodde, Kleine lisdodde, Oeverzegge, Hoge cyperzegge, Waterpunge, Knopig moeras-

scherm, Grote waterweegbree, Kantig her tshooi, Grote kattenstaar t, Wolfspoot, Zomprus, Witte waterkers en Pijlkruid.
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Figuur 7.54  Open soortenrijke moerasvegetatie na afgraving bemest grasland.

Conclusie

Na 3 jaar wordt in het grasland de vegetatie gedomineerd door vrij banale soorten. Slechts een beperkt aantal doelsoorten

(Pinksterbloem, Gewone koekoeksbloem, Platte rus, Watermunt, Pijptorkruid, Moerasvergeet-me-nietje) konden het terrein

koloniseren. Het is twijfelachtig of afgraving voldoende nutriënten heeft afgevoerd; anderzijds is het project te jong om reeds

eindconclusies kunnen trekken. Een initieel maaibeheer zou beter zijn dan een extensief graasbeheer.

Op de oevers ontwikkelde zich snel een soortenrijke moerasvegetatie van eutrofe waters.
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BIJLAGE 47

Olens broek 3 Olen (AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : Beekvallei met spontaan verboste laagveenvegetaties lang de Kleine nete.

Uitgangssituatie : Elzenbroekbos met ruigtevegetatie

Maatregelen : kappen van bos met open maken (uitbaggeren) van oude veenkuilen, handmatig plaggen en afschrapen

van de bodem; nadien maaibeheer.

Doel : Laagveenmoerassen met kleine zeggen 

Uitvoeringsjaar : 1998-2001

Oppervlakte : enkele aren

Uitgangssituatie waterhuishouding

Verdroogd valleisysteem (na ruilverkaveling, rechttrekking en verdieping van de Kleine Nete, Swings & Boeye, 1998). Het

grondwaterpeil in de vallei daalde gemiddeld met 1 meter (mond. med. E.Vercammen). Enkel in de diepste kommen is er nog

invloed van diep grondwater. Hoogste grondwaterpeilen: 30-50 cm onder het maaiveld.

In de hier beschouwde zone komen de relicten voor van moerasvegetaties in komgronden, waar nog een invloed van diep

grondwater merkbaar is; er zijn geen detailgegevens van het terrein zelf.

Uitgangssituatie vegetatie

Broekbos met ruigtevegetatie

Resultaten waterhuishouding

Idem uitgangssituatie (geringe relatieve peilverhoging door kappen en plaggen)

Resultaten nutriëntenhuishouding

Geen gegevens

Resultaten vegetatie

De vegetatie evolueer t snel in de richting van een laagveenmoeras met kleine zeggen in mozaïek met grote zeggenvegetatie.

Van het eerste type breidden belangrijke doelsoorten uit of verschenen ze opnieuw: Moeraswederik, Hazenzegge, Zwarte

zegge, Zompzegge, Snavelzegge, Veenpluis, Draadrus, Scherpe zegge, Blaaszegge, Hoge cyperzegge. In de turfputten versche-

nen opnieuw Kikkerbeet en Drijvend fonteinkruid.
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Figuur 7.55  Herstel van zuur laagveen met kleine zeggen- en grote zeggenvegetaties na kap.

Conclusie

Kappen en plaggen, gevolgd door maaibeheer lever t vrij snel herstel op van laagveenmoeras met kleine zeggenvegetaties en

in de langst geïnundeerde zones ook grote zeggenvegetaties. Doelsoorten regenereren snel uit de zaadbank, die onder spon-

taan bos goed bewaard blijft. Het probleem van verdroging in de vallei manifesteer t zich niet in deze zone. Voldoende diep

kwelwater, vermengd met regenwater stagneert in deze komgronden zonder langdurige overstromingen te veroorzaken. De

bodem is er het hele jaar door nat tot zeer nat. In deze zone is ecotoopgericht herstel zinvol omdat de hydrologische omstan-

digheden nog voldoende gunstig zijn en er nog relictpopulaties van doelsoorten aanwezig zijn.
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BIJLAGE 48

Sulferberg  Heuvelland-Westouter (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : plateaugronden op leem met keien (bosomgeving)

Maatregelen : 2 jaar braaklegging; daarna halfextensieve begrazing met runderen

: aanplant houtkant rondom 

Doel : ontwikkeling van mozaïek van soortenrijk kamgrasland met struweel

Uitvoeringsjaar : 1995

Oppervlakte : 2 x 1,25 ha, deel van één begrazingsblok (samen met nat grasland) van ± 4 ha)

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akker

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

Matig tot laag productieve vegetatie; N-limitatie

Resultaten vegetatie

Gestreepte witbol en plaatselijk Engels raaigras zijn de dominante grassoorten in de bestudeerde terreinken. Abundant voor-

komende soorten zijn Witte klaver en Kruipende boterbloem. Ruw beemdgras, Gewoon reukgras, Gewone hoornbloem en

Madeliefje komen frequent en verspreid voor. Andere soorten van matig voedselrijke graslanden komen occasioneel voor :

Veldzuring, Ruige zegge, Gewoon biggenkruid, Grasmuur, Kleine klaver, Rode klaver en Pinksterbloem. Ook grote brandnetel

komt nog occasioneel voor ; andere “probleemsoorten” zoals Akker- en Speerdistel, die in de beginfase frequent aanwezig

waren, gaan sterk achteruit.

Struweelvorming is in de eerste jaren tot stand gekomen en handhaaft zich onder het gevoerde beheer. Plaatselijk is er veel

opslag van Esdoorn (tot ± 50 meter van de bosrand). Zeldzamer zijn Gewone es, Meidoorn, Hondsroos,Vlier en Boswilg, die

vnl. in andere zones voorkomen.
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Figuur 7.56  Structuurrijk grasland met opslag van struwelen (Meidoorn) en jonge bomen

(Gewone es) (Sulferberg).

Resultaten fauna

onbekend

Conclusie

De initiële braakfase was essentieel voor de vestiging van struweelsoorten. Het graasbeheer laat evenwel weinig kansen voor

het volledig uitgroeien van struwelen en bomen, maar is anderzijds noodzakelijk voor het tegengaan van vervilting van de gras-

mat.

De graslanden ontwikkelen traag in de richting van Kamgraslanden. Deze graslanden zijn vrij soortenrijk. Bedekkingen en aan-

tallen van doelsoorten zijn echter laag.Wellicht zijn op termijn en plaatselijk ook schralere graslandtypes te verwachten. Over

het algemeen gaat de productiviteit echter zeer langzaam omlaag.
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BIJLAGE 49

Altenbroek 2 (Kattenrot) Sint-Martens Voeren (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : droog leemplateau, bosomgeving

Uitgangssituatie : akker, met ingesloten strook matig voedselrijk, droog weiland

Maatregelen : extensieve begrazing met runderen (+ delen van bos en soortenrijk grasland begraasd)

Doel : mozaïek van soortenrijke droge (Kam)graslanden, struweel en bos

Uitvoeringsjaar : 1997

oppervlakte : 7,5 ha, deel van één begrazingsblok van ± 40 ha, bestaande uit grasland en bos (meer dan de helft)

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akker ; grasland met dominantie van Witbol, ruigtekruiden  en soorten van verarmd Glanshavergrasland in zeer lage

bedekkingen (Gewone Gewone brunel, Gewoon duizendblad, Gewoon reukgras, Gewoon biggenkruid).

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

Er is wellicht nog geen sprake van nutriëntenlimitatie in het hier beschouwde terrein: de vegetatie is matig tot zeer productief.

Resultaten vegetatie

akkers: in kor te tijd ontstond hier een ruderale ruigte met veel opslag van Boswilg, Ruwe berk en in minder mate Gewone

esdoorn. Deze jonge boompjes worden hier sterk aangevreten door de runderen maar overleven bijna allemaal.

Abundant voorkomende soorten zijn hier Kweek, Engels raaigas en Witte klaver. Verder komen frequent ruigtekruiden en

ruderale soorten voor zoals Leverkruid, Akkerdistel, Speerdistel, Bezemkruiskruid, Grote brandnetel. Doelsoorten van zoom-

gemeenschappen komen in zeer lage aantallen en bedekkingen voor (Wilde marjolein, Sint-Janskruid).

Van de samen met dit blok begraasde soortenrijke glanshavergraslanden, hebben zich nog bijna geen doelsoorten kunnen ves-

tigen (Gewoon reukgras, Kamgras, Rapunzelklokje, Gewone rolklaver, Gewoon knoopkruid, Margriet,Veldzuring, Gewone veld-

bies, Muizenoortje).

grasland: er nauwelijks veranderingen in soortensamenstelling en structuur opgetreden.

Resultaten fauna

Onbekend (onderzoek naar ongewervelden in uitvoering)

Conclusie

Op 7 jaar tijd zijn grote delen van de akkers verbost. Daarnaast overheersen soorten van voedselrijke ruigtes en ruderalen.

De opbouw van een strooisellaag kon tot op heden niet verhinderd worden door de begrazing. Of de snelle bosvorming

(hoofdzakelijk met Boswilg) onder begrazing kan evolueren naar een structuurrijke mozaïek moet nog afgewacht worden. De

voedselrijke uitgangssituatie met een hoge productie als gevolg en de extensieve beheersvorm lijken weinig ideale omstan-

digheden voor een gevarieerde vegetatie. Cruciaal lijkt ook de braakfase zonder begrazing, waarin talrijke boompjes konden

kiemen en uitgroeien tot vraatresistente juvenielen.
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Figuur 7.57  Ruderale ruigtevegetatie (Canadese fijnstraal; Bijvoet, Akkerdistel, Jacobskruiskruid,

Witte klaver) op voormalige akker onder extensief graasbeheer (Altenbroek), 2 jaar na de start

van het project.

Figuur 7.58  Hetzelfde terrein als in  figuur 57 na 5 jaar: in een groot deel van het terrein is er

naast de ruigtes een dicht wilgenbos ontstaan (foto Arne Verstraeten)
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BIJLAGE 50

Osbroek – Molenkouter  Aalst (AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : akkers en graslanden op hogere leemgronden, grenzend aan een oud erosietalud van de Dender.

Maatregelen : extensieve jaarrond-begrazing met Konikpaarden (20 ha bos, akker, grasland) 

Doel : ontwikkeling van mozaïek van soortenrijke (Kam)graslanden met struweel en bos 

Uitvoeringsjaar : 1998

Oppervlakte : 3,5 ha, deel van één begrazingsblok van ± 20 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akkers; voedselrijke raaigrasweiden met vnl. Ruw beemdgras, Gestreepte witbol en Witte klaver.

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

In sommige delen van het terrein ontstaan laagproductieve vegetaties; andere zijn matig tot hoog productief. In de laagpro-

ductieve delen werd N-limitatie vastgesteld.

Resultaten vegetatie

De akkers zijn onder begrazing vrij snel geëvolueerd naar vrij soortenrijke graslanden met een gesloten grasmat. Abundant

voorkomende grassoorten zijn Ruw beemdgras, Gestreepte witbol en Grote vossenstaar t. Naast de frequent voorkomende

ruderalen zoals Akkerdistel, Perzikkruid en basterdwederiken komen ook reeds frequent soorten voor van matig voedselrij-

ke graslanden zoals Gewoon reukgras, Scherpe boterbloem en Gewoon duizendblad. In geringe aantallen en bedekking zijn

ook Pinksterbloem, Gewoon knoopkruid, Liggend her tshooi en Gewoon biggenkruid aanwezig.Verspreid over het blok komen

jonge boompjes voor van hoofdzakelijk Boswilg, Zachte berk en Gewone vlier. Plaatselijk (bosranden) zijn (meestal aangevre-

ten) jonge boompjes abundant aanwezig (Zwarte els, Boswilg en Gewone es).

Op één perceel komt nog een groot aantal ruderale soorten voor samen met de frequent voorkomende Mariadistel, die hier

voor de braaklegging werd gekweekt en doodgesproeid.Toch wordt op dit perceel de grootste soortenrijkdom aangetroffen,

zij het met een beperkt aantal doelsoorten in geringe aantallen en bedekkingen (Margriet, Liggend her tshooi, Eenstijlige mei-

doorn, Bleekgele droogbloem).

Problematisch voor het halen van de doelstelling (mozaïek met struweel en bos) is de te hoge graasdruk, waardoor de spon-

tane bosvorming (met vnl. de graag gegeten Boswilg) niet doorzet. Wellicht is het begraasde blok ook te klein voor jaarrond

begrazing. Een bijkomend probleem is dat om reden van goed nabuurschap de nog frequent voorkomende akkerdistels moe-

ten gemaaid worden, waardoor eveneens de bosvorming wordt geremd.

De voormalige graslanden evolueren nauwelijks onder het gevoerde graasbeheer en blijven vrij structuur- en soortenarm.

Resultaten fauna

onbekend
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Conclusie

Enkel in de braakgelegde en begraasde akkers treden gunstige ontwikkelingen op: vestiging van boomsoorten en gering aan-

tal doelsoorten. Het gevoerde graasbeheer is wellicht te intensief om de ontwikkeling  van struweel en bos te begeleiden.

Daarnaast is de zeer voedselrijke uitgangssituatie niet geschikt voor de meeste doelsoorten van matig voedselrijke graslan-

den. Het gevoerde graasbeheer verandert daaraan niets. Het risico bestaat zelfs dat de doelsoorten die zich in een vroeg sta-

dium in open terrein gevestigd hebben worden weggeconcurreerd door competitieve soorten (vnl. grassen).

Figuur 7.59  Jaarrondbegrazing met Konikpaarden in het Osbroek.
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BIJLAGE 51

Altenbroek 1 Sint-Martens Voeren (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : droge, kalkrijke hellingen van leemplateau, bosomgeving

Uitgangssituatie : akker

Maatregelen : na kor te braakperiode halfextensieve begrazing met runderen (tot nu).

Doel : Glanshaver-verbond met kalksoorten, Kamgraslanden met kalksoorten, Zoomgemeenschappen met 

Wilde marjolein

Uitvoeringsjaar : 1997

Oppervlakte : ± 1 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

stenige geoogste akker

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

laagproductieve vegetatie met zeer schrale plekken, die afwisselen met  grazige vegetaties en boomopslag. Nutriëntenanalyse

wijst op N-limitatie

Resultaten vegetatie

Het beheer op deze stenige akkers resulteerde snel in een forse productiedaling en kolonisatie door doelsoorten van zoom-

gemeenschappen. Langs de bosranden treedt snelle bosvorming met Gewone es op. Zoomsoorten zoals Gewone agrimonie,

Wilde marjolein, Rapunzelklokje en Bosrank komen, zij het nog in vrij lage bedekkingen, verspreid voor. Ruige leeuwentand

een soort uit kalkrijke Kamgraslanden komt plaatselijk zeer abundant voor. Overige doelsoorten zijn Kamgras, Margriet en

Gewoon knoopkruid. Abundant voorkomende grassen zijn Gestreepte witbol, Rood zwenkgras, Glanshaver en Fioringras.

Jacobskruiskruid komt verspreid over het terrein voor.
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Figuur 7.60  Bloemrijk grasland met veel Ruige leeuwentand, Leverkruid, Wilde marjolein… op

voormalige akker (drie jaar uit productie) onder halfextensief graasbeheer.

Resultaten fauna

onbekend

Conclusie

De stenige akker vormt een vrij goede uitgangssituatie voor de vestiging van doelsoorten als de productie laag genoeg is. Het

gevoerde beheer verhindert de vorming van een strooisel- en organische laag, waardoor relatief goede kiemingskansen ont-

stonden voor soorten uit aanpalende holle wegen. Het trofieniveau in deze akker was eerder gering en wordt door het

beheer onder controle gehouden.

Verschillende doelsoorten uit de directe omgeving zoals Blaassilene, Kleine bevernel, Kruipend stalkruid, Knautia en Gewone

rolklaver en diverse struweelsoorten (Eenstijlige meidoorn, Hondsroos, Sleedoorn…) koloniseerden het terrein nog niet.

Massale opslag van Gewone es kan zeer snel voor de overgang naar een totaal ander ecotoop zorgen. De jonge essen wor-

den sterk aangevreten door de runderen maar overleven bijna allemaal.



261

B I J LAGEN

BIJLAGE 52

Walsbergen Linter – Wommersom (AMINAL Afdeling Natuur)

Systeemtype : plateau- en hellinggronden op leembodems

Maatregelen : maaien + nabegrazing

Doel : soortenrijke mesofiele graslanden

Uitvoeringsjaar : 1998

Oppervlakte : ± 1,5 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akker 

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie

De voormalige akkers hebben zich onder graasbeheer ontwikkeld tot graslandvegetaties met dominantie van Gestreepte wit-

bol en/of Ruw beemdgras. Plaatselijk zijn Kruipende boterbloem of Witte klaver codominant. In lage bedekkingen, maar ver-

spreid, komen o.m. Scherpe boterbloem, Hazenzegge, Gewoon Knoopkruid, Kleine klaver en Rode klaver voor. In geringe aan-

tallen komen Veldzuring, Biezeknoppen en Gewoon reukgras voor. Plaatselijk komen ook Egelboterbloem, Wilde ber tram,

Grote vossenstaar t, Trosraaigras en Gewone berenklauw frequent voor. Storingssoorten zoals de distels vormen lokaal nog

vlekken.

Bosvorming treedt (op kleine schaal) vooral op met Boswilg; plaatselijk komen ook Gewone es en Zwarte els frequent voor

(nabijheid bos).

Resultaten fauna

onbekend

Conclusie

De op de akkers ontwikkelde graslanden zijn reeds vrij soortenrijk, maar eveneens nog steeds zeer productief. Er moet nog

afgewacht worden of de soorten die zich snel (maar in gering aantal) in de voormalige akkers konden vestigen, zich ook kun-

nen handhaven in de door Gestreepte witbol en Engels raaigras gedomineerde vegetatie.

Kolonisatie vanuit aanpalend vochtig schraalland is enkel in de overgangszones met het natuurontwikkelingsterrein te verwach-

ten (o.m. Zeegroene zegge).
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BIJLAGE 53

Hoogmoerheide Turnhout (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : reliëfrijke droge heide te midden van intensief landbouwgebied

Uitgangssituatie : naaldbos

Maatregelen : ± kaalkap, met behoud van solitaire bomen; verwijderen van de strooisellaag en opslag van Amerikaanse

vogelkers (manueel uittrekken); nadien extensieve begrazing met runderen.

Doel : droge (boom)heide met aandacht voor avifauna (Boomleeuwerik, Boompieper en Nachtzwaluw)

Uitvoeringsjaar : vanaf 1995

Opppervlakte : ± 5 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

niet relevant

Uitgangssituatie vegetatie

Bos met vnl. grove den en ondergroei van berken en Amerikaanse vogelkers

Resultaten waterhuishouding

niet relevant

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie

Op het terrein ontwikkelde zich een zeer schrale vegetatie met veel naakte bodem, Fijn Schapengras, Smalle stekelvaren,

Bochtige Smele, mossen en Struikheide. Juveniele en jonge Zomereiken komen verspreid over het terrein voor.

Amerikaanse vogelkers werd zeer sterk teruggedrongen; de opnieuw ontgonnen percelen zijn zo goed als vrij van deze soort.

Resultaten fauna

De doelsoorten Boomleeuwerik en Boompieper die nagenoeg verdwenen waren uit het gebied bouwden zeer snel na de

ingreep kleine broedpopulaties op in het gebied (mond. med. Marc Smets).
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Figuur 7.61  Door kapping ontstane boomheide met verspreide Grove den, Zomereik en een

schaarse kruidlaag. 

Conclusie

Ontbossing en nazorg (Am. vogelkers) hebben in vrij kor te tijd geleid tot een vrij uniek open bos- en heidelandschap, waar

vooral  doelsoorten bij de vogels zeer snel op reageren. De droge heidevegetatie is nog vrij soortenarm, maar kan in een

beheerd (begrazen, maaien…) open landschap, met versnelde afbraak van organisch materiaal (vnl. afkomstig van strooisel

van het voormalige bos) in de goede richting evalueren.

De bestrijding van Amerikaanse vogelkers is cruciaal, maar bijzonder arbeidsintensief.
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BIJLAGE 54

Olens broek 2 Olen (AMINAL afdeling Natuur)

Systeemtype : complex van natte tot droge valleigraslanden, donken en heideterreinen langs de Grote Nete.

Uitgangssituatie : voormalig opslagterrein en spontaan bos op voormalige heide

Maatregelen : ontruimen opslagplaats + plaggen; kappen + plaggen, gevolgd door maaien (gefaseerd)

Doel : droge tot vochtige heide

Uitvoeringsjaar : opslagplaats: 1994-1996; spontaan bos: 1999

Oppervlakte : ± 2 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

Verdroogd valleisysteem (na ruilverkaveling, rechttrekking en verdieping van de Kleine Nete, Swings & Boeye, 1998). Het

grondwaterpeil in de vallei daalde gemiddeld met 1 meter (mond. med. E.Vercammen). Enkel in de diepste kommen is er nog

invloed van diep grondwater. Hoogste grondwaterpeilen: 30-50 cm onder het maaiveld.

In de hier beschouwde perifere zone is er geen invloed van diep grondwater : er zijn geen detailgegevens van het terrein zelf.

Uitgangssituatie vegetatie

spontaan bos met berken, Spork en Lijsterbes

Resultaten waterhuishouding

Niet fundamenteel veranderd op relatieve grondwaterstandstijging na plaggen (5-10 cm); regenwater stagneert op een aan-

tal plagplekken.

Resultaten nutriëntenhuishouding

geen gegevens

Resultaten vegetatie

Op het terrein ontwikkelde zich een gevarieerde heidevegetatie met o.m. Struikheide, Dopheide, Kleine zonnedauw,

Sterzegge…. Op de voormalige opslagplaats werden ook nieuwe groeiplaatsen van Stekelbrem, Klein warkruid en

Moeraswolfsklauw gevonden. In andere delen kiemde Koningsvaren massaal en werden ook Zompzegge, Ronde zonnedauw,

Stekelbrem, Zwarte zegge, Gagel, Dubbelloof, Trekrus, Draadrus en Liggende vleugeltjesbloem aangetroffen. In een natte

depressie, die ook werd geplagd, kiemden Moerasher tshooi en Dwergbies. Lokaal kiemen massaal Pitrus en berk sp..
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Figuur 7.62  Herstel van vochtige en droge heide door ontbossing en plaggen.

Resultaten fauna

Boompieper broedde na 15 jaar terug in het gebied (voormalige opslagplaats)

Conclusie

Het herstel van droge tot vochtige heide op niet landbouwgronden (niet geploegd; niet bemest) lever t snel zeer goede resul-

taten met zeer veel doelsoorten.Verstoring van de grond kan echter vaak het optreden van competitieve soorten zoals Pitrus

niet verhinderen. Ook berken kunnen  zonder gericht ontwikkelingsbeheer zeer snel de nieuwe terreinen koloniseren en gun-

stige ontwikkelingen hypothekeren. In deze zones is ecotoopgericht herstel zinvol.
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Turnhouts Vennengebied  2 Turnhout (Natuurpunt vzw)

Systeemtype : droge tot vochtige landduinen met intensief landbouwgebruik

Uitgangssituatie : geëgaliseerde akker + aanpalend klein naaldhoutbosje op een duinrestant

Maatregelen : herstel voormalig duinreliëf, waardoor terug een geleidelijke overgang vanuit de voormalige akker naar 

het duinrestant werd gemaakt; kaalkap bosje; aanleg poel; + hooilandbeheer

Doel : vochtig tot droog schraalland; buntgrasvegetaties

Uitvoeringsjaar : 1995

Oppervlakte : ± 2 ha

Uitgangssituatie waterhuishouding

grondwater tafel niet in contact met de wortelzone; geen peilgegevens bekend

Uitgangssituatie vegetatie

geoogste akker en naaldbos

Resultaten waterhuishouding

Ter hoogte van de laagste delen (poel) komt tijdelijk grondwater boven het maaiveld; in de zomer zakt het grondwater diep

weg en droogt de poel uit. De overige delen zijn grondwateronafhankelijk.

Resultaten nutriëntenhuishouding

Laag tot matig productieve vegetatie met N-limitatie in beide terreinen

Resultaten vegetatie

Gestreepte witbol komt na 7 jaar nog steeds dominant voor in de vegetatie. Deze vegetatie is echter ijl en laagproductief, waar-

door veel andere soorten zich toch kunnen handhaven (en uitbreiden). Dit geldt vooral voor andere grassoorten zoals Rood

zwenkgras, Straatgras en Gewoon struisgras. In kleiner aantal, maar wel verspreid over het hele onderzoeksblok komen soorten

van matig voedselrijke tot voedselarme milieus voor zoals Akkerhoornbloem,Veldereprijs,Vroege haver,Vroegeling,Vogelpootje,

Gewoon biggekruid, Schapezuring, Jacobskruiskruid, Zachte ooievaarsbek en Smalle wikke voor. Doelsoorten die in zeer lage

aantallen en bedekkingen voorkomen zijn Klein tasjeskruid, Hondsviooltje, Mannetjesereprijs, Lathyruswikke en Brem.

Soorten van voedselrijke graslanden die na zeven jaar nog steeds in de vegetatie voorkomen zijn Witte klaver, Gewone paar-

debloem sp., Kropaar en Akkerdistel.

Restpopulaties van grondbewonende korstmossen en Buntgras, die in de perceelsranden van het voormalige bosje voorko-

men, konden het terrein nog niet koloniseren.

Resultaten fauna

Occasionele waarneming: Kwartel. Deze soort is evenwel een onregelmatige broedvogel in het onderzoeksblok (mond. med.

Marc Smets).

Conclusie

Een beperkt aantal soorten van droog schraalland, waaronder enkele zeer waardevolle, kon het onderzoeksblok koloniseren.

Verder maaibeheer blijft noodzakelijk om de dominantie van Gestreepte witbol te breken.Van het herstel van een echte duin-

vegetatie met korstmossen, mossen, Buntgras en open bodem is nog geen sprake, hoewel enkele doelsoorten nog in de per-

ceelsranden voorkomen.


