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Voorwoord 
 

  
Waardevolle natte graslanden, moerassen, droge en natte schraallanden, 

bossen en heides worden in Vlaanderen steeds sterker bedreigd (Kuijken, 

1999). Het beheer van de bestaande natuurgebieden is vaak problematisch 

door een beperkende omgeving (randinvloeden, versnippering). Het besef 

groeide dat een aanvullende strategie nodig was om de achteruitgang van 

waardevolle biotopen en het uitsterven van bedreigde planten- en 

diersoorten tegen te gaan. Dit heeft geleid tot de opmars van 

natuurontwikkeling, waarbij de grens van het beheer van waardevolle 

biotopen werd verlegd naar het herstel van gedegradeerde natuurgebieden of 

intensief gebruikte landbouwgronden.  

Deze laatste categorie wordt in dit rapport behandeld. Heeft 

natuurontwikkeling op voormalige, intensief gebruikte landbouwgronden 

inderdaad geleid tot een hoogwaardige natuur? Welke factoren bepalen succes 

of mislukking. Welke maatregelen moeten aangewend worden?  

Deze  studie vertrekt van een hele reeks praktijkvoorbeelden in heel 

verschillende omstandigheden (van de polders tot de voerstreek), waar een 

groot aantal  verschillende natuurontwikkelingsmaatregelen worden 

uitgevoerd of in uitvoering zijn, en beoogt in een eerste fase een beeld te 

schetsen van de Vlaamse situatie. In een tweede fase werd in een deel van 

deze gebieden een intensieve veldcampagne gevoerd. Met  aanvullende 

gegevens over abiotiek en landschapsecologie werd gepoogd de sturende 

factoren voor de natuurherstel in deze terreinen te detecteren.  

 

In een eerste deel (Instituut voor Natuurbehoud) wordt de 

vegetatieontwikkeling bestudeerd. In een tweede deel (Rijksuniversiteit 

Groningen) wordt verslag gedaan van zaadvoorraadonderzoek in een selectie 

van terreinen. In een derde deel (Instituut voor Bos- en Wildbeheer)komt 

bosontwikkeling op voormalige landbouwgronden aan bod. In het vierde en 

laatste deel (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) 

worden vestigingskansen voor diverse groepen ongewervelde dieren in 

natuurontwikkelingsterreinen besproken. 
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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING 

 

 
Het areaal en de ecologische kwaliteit van de Vlaamse natuurgebieden is de 

laatste decennia sterk afgenomen. Volgens recente inventarisaties 

(Paelinckx & Kuijken, 1998) bestaat niet minder dan 19.770 ha van de 

gebieden met een groene planologische bestemming (excl. park- en 

buffergebied) uit akker en zeer soortenarm grasland. De voorziene groene 

zones op de plannen van aanleg zijn op hun beurt sterk versnipperd en 

vormen vanuit natuurbehoudsoogpunt vaak geen logische beheersentiteit 

(Decleer et al., 1999). Naast versnippering zorgde een intensiever gebruik 

van de open ruimte ook voor verdroging, vermesting en verzuring van 

natuurgebieden, waardoor kwetsbare populaties van planten en dieren steeds 

kleiner worden en de uitwisseling tussen populaties steeds moeizamer 

verloopt.   

Voor een duurzame bescherming is naast een louter behoudsgerichte 

benadering van de bestaande natuurgebieden, een aanvullende strategie 

nodig, waarbij moet gestreefd worden naar (1) herstel van de gedegradeerde 

natuurgebieden en (2) de realisatie van grotere, aaneengesloten en 

geografisch meer optimaal begrensde oppervlakten natuur.  Dit betekent in 

de praktijk dat in Vlaanderen aanzienlijke oppervlakten met actueel een 

intensief landbouwgebruik zouden moeten omgevormd worden tot natuurgebied 

via specifieke herstel- en natuurontwikkelingsmaatregelen.   Op 

verschillende plaatsen in Vlaanderen zijn de voorbije jaren – meestal op 

kleine schaal - reeds pilootprojecten opgestart, maar deze blijken in de 

praktijk weinig of niet bestudeerd.  

In dit rapport wordt gepoogd om inzichten te verwerven in de mogelijkheden 

voor vestiging van soorten met grote natuurbehoudswaarde (b.v. rode 

lijstsoorten) en in de ecologische stuurvariabelen die op korte en langere 

termijn bepalend zijn voor het succes van een natuurherstelproject.  

Om in de toekomst een wetenschappelijk onderbouwd natuurontwikkelingsbeleid 

te kunnen voeren is het nodig om de reeds opgedane ervaring en kennis 

bijeen te brengen en beschikbaar te maken.  Dit moet ook bijdragen tot het 

stellen van (meer) realistische verwachtingen ten aanzien van 

natuurdoeltypes via natuurherstel en natuurontwikkeling op gronden met een 

voormalig intensief landbouwgebruik. Voor de keuze van aankoop, de 

inrichting en het beheer van is het van belang te weten waar de beste 

kansen liggen voor regeneratie van bepaalde vegetatietypen en welke 

maatregelen genomen moeten en kunnen worden om de condities voor herstel zo 

gunstig mogelijk te maken. 

 

Het rapport bestaat uit 4 delen, uitgevoerd in verschillende 

onderzoeksinstituten, nl.: 

Deel I:  Algemeen deel, Vegetatieontwikkeling :    

 Instituut voor Natuurbehoud 

Deel II:  Analyse van de zaadvoorraad + Literatuurstudie ontgronding in  

 Nederland 

    Rijksuniversiteit Groningen 

Deel III: Kansen voor spontane verbossing versus actieve bosaanplant 

 Instituut voor Bos- en Wildbeheer 

Deel IV: Vestigingskansen voor doelsoorten onder de ongewervelde fauna 

  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 

 

 

 

 

In dit rapport wordt een hele waaier aan natuurtypes besproken (moeras, 

natte graslanden en natte tot droge schraallanden en heiden). De meeste 

types vereisen een matig voedselrijk tot voedselarm substraat.  
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In landbouwgronden leiden de hoge mestgiften die gebruikelijk zijn in de 

hedendaagse landbouw, tot de aanwezigheid van een grote hoeveelheid 

organisch materiaal met een hoge kwaliteit. Dit resulteert in een hoge 

stikstof- en fosfaatmineralisatie.  

Het herstel van nutriëntenhuishouding lijkt dan ook van groot belang voor 

de vegetatieontwikkeling op voormalige landbouwgronden.  

 

 

 

Maatregelen tot verschraling van de bodem zijn een beheer van maaien en 

afvoeren of het afgraven van de voedselrijke toplaag van de bodem. Maaien 

en afvoeren is door het zeer hoge nutriëntengehalte als gevolg van 

bemesting en de hoge atmosferische depositie van nutriënten niet steeds 

succesvol en vaak “te traag” (Bakker & Olff, 1995). Een effectievere 

maatregel om een snelle verschraling te bewerkstelligen is het verwijderen 

van de voedselrijke toplaag. Deze laag is meestal enkele decimeters dik. 

Dergelijke ingrepen gaan dan ook gepaard met heel veel grondverzet en veel 

kosten. Toch is verschraling alleen in de meeste gevallen onvoldoende voor 

een succesvolle regeneratie. Het ontbreken van zaadbronnen of gunstige 

kiemingsmogelijkheden kunnen het herstel vertragen of doen mislukken. De 

verhoogde aanvoer van nutriënten via atmosferische depositie maakt 

natuurontwikkelingsgebieden waar de toplaag werd afgegraven bovendien 

bijzonder kwetsbaar. In dergelijke milieus kunnen competitieve soorten 

mogelijke doelsoorten snel verdringen.  

In de meeste gevallen zijn de ingrepen onvoldoende gedocumenteerd en zijn 

de resultaten niet geëvalueerd. Vaak is ook de initiële situatie niet 

beschreven. De waargenomen veranderingen in de abiotiek en de aanwezige 

levensgemeenschappen of soorten zijn onvoldoende onderzocht, waardoor ook 

de onderliggende mechanismen voor deze veranderingen niet gekend zijn. 

 

In een eerste fase werd er door enquêtering onderzocht waar en welke 

natuurontwikkelingsprojecten op intensief gebruikte landbouwgronden zoal 

gebruikt werden/worden. In 45 projecten werd door middel van een snelle 

screening onderzocht welke vegetaties dit opleverde. 

In een tweede fase werden gericht vegetaties en een groot aantal abiotische 

parameters onderzocht in zowel natuurontwikkelingssites als nabijgelegen 

referentiegebieden voor natuur (natte graslanden, moerassen, droge en natte 

schraallanden en heides). 

 

Volgende noodzakelijke vereisten voor een geslaagd 

natuurontwikkelingsproject werden als uitgangpunt genomen: 

 

Er ontstaat een geschikt milieu voor de doelvegetatie, waarbij de 

abiotische omstandigheden overeenstemmen of te vergelijken zijn met die van 

de referentiegebieden voor natuur.  

De soorten moeten zich kunnen vestigen vanuit de omgeving of vanuit 

zaadvoorraden. Belangrijke aspecten zijn hierbij dispersiemechanismen, de 

mate van isolatie, levensduur van zaden, grootte van de  zaadbronnen en 

structuur van de vegetatie met het oog op kiemings- en vestigingskansen. 

 

Dit leidde tot een aantal onderzoeksvragen, die in het veld werden 

onderzocht: 

 

Hoe kan het abiotische milieu na de natuurontwikkelingsingreep beschreven 

worden, hoe ontwikkelt het zich na verloop van tijd? 

Welke potenties zijn er uit het ontwikkelde milieu te verwachten en in 

welke mate stemt het overeen met de referentiegebieden voor natuur? 

Hoe  ontwikkelt de vegetatie zich na de ingreep en welke factoren zijn 

hiervoor bepalend? 

Welke rol speelt het ontwikkelingsbeheer of het reguliere natuurbeheer? 

Welke oorzaken zijn er voor het uitblijven van de gewenste ontwikkelingen? 
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Deze laatste onderzoeksvragen werden in de tweede fase van het onderzoek 

behandeld. Hiervoor werden 19 natuur(ontwikkelings)gebieden geselecteerd, 

die meer in detail werden onderzocht (Figuur 1.1; Bijlage 1.1). 

Deze selectie omvat projecten in alle ecoregio’s met uitzondering van de 

Zandlemige regio, de Centrale Kempen en het Maasland. De belangrijkste 

(meest voorkomende) maatregelen komen aan bod, nl. afgravingen, 

verschralend maaibeheer, graasbeheer samen met natuurgebieden, 

waterpeilverhogingen of combinaties van deze maatregelen. 
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# + omgevingsvariabelen

 
 
Ecoregio’s 
0 zandlemige regio 4 Dender - Klein Brabant 

regio 

8 Centrale en 

zuidelijke Kempen 

1  Duinen 5  Westelijke en centrale 

heuvels 

9 Maasland 

2  Kust- en 
Scheldepolders 

6  Hageland – Haspengouw 10 Noordelijke Kempen 

3  Zandig Vlaanderen 7  Krijt – Leem regio 11 Oostelijke Kempen 

 

 

Studiegebieden 
1 TRP Raversyde 17 Osbroek 30 Burreken 

2 Rode Poort 18 Zevenbergen 31 Boelaremeersen 

3 Hoeve Cardinael 19 RVK St.-Lenaerts 32 Moenebroek 

4 IJzerbroeken 20 Turnhouts Vennengebied 33 Wijngaardberg 

5 Grote Keignaert 21 RVK Ravels 34 Achter Schoonhoven 

6 Uitkerkse Polder 22 Ronde Put 35 Wachtbekken Hoeleden 

7 Schorreweide 23 Hageven 36 Malendries 

8 Schobbejak 24 Sint-Maartensheide 37 Walsbergen 

9 Stadswallen Damme 25 Luysen 

10 Gevaerts Noord 26 Smeetshof 

11 Leiemeersen 27 Teut 

38 Hoegaardse valleien: 

  Rosdel 

  Mene- + 

Jordaanvallei 

12 Vliegveld Ursel 28 Tenhaegdoornheide 39 Berwijnvallei 

13 Gulke Putten 40 Vallei van de Veurs 

14 Heidebos 41 Altenbroek 

15 Daknamse Meersen   

16 Molsbergen 

29 Heuvellandse 

reservaten: 

  Sulferberg 

  Broekelzen 

  Scherpenberg 

  

 
Figuur 1.1. : Ligging van de studiegebieden binnen de verschillende 
ecoregio’s 
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De vegetaties van studiegebieden werden onderzocht op het voorkomen van 

doelsoorten en rode lijstsoorten. Deze doelsoorten werden afgeleid uit de 

gewenste milieufactoren zoals bepaald bij de opmaak van ecotooptypen en - 

groepen (Runhaar et al., 1987; Witte & van der Meijden, 1995; Witte 1998), 

aangepast voor de Vlaamse situatie (Van Landuyt et al., 2000). Er moet 

opgemerkt worden dat deze doelsoorten niet steeds overeenstemmen met de 

doelen die de beheerder voor ogen had bij het uitvoeren van een ingreep 

(b.v. afgravingen ten behoeve van weidevogels, waardoor geschikte milieus 

ontstaan voor zilte graslanden). De gecreëerde situaties kunnen echter veel 

informatie leveren voor het doelgericht inrichten of herstel van intensief 

gebruikte landbouwgronden. De evaluatie van dergelijke projecten op het al 

dan niet geslaagd zijn, moet dan ook globaal gebeuren en niet louter op het 

hier uitgevoerde botanische onderzoek, dat tot doel heeft de voorwaarden en 

mechanismen te onderzoeken die het voorkomen van soorten te verklaren bij 

diverse natuurontwikkelingsingrepen. 

 

Dit rapport geeft een overzicht van twee jaar onderzoek (2000-2001). In het 

eerste deel worden algemene resultaten besproken i.v.m. het voorkomen van 

vegetaties, doelsoorten en rode lijstsoorten in 

natuurontwikkelingsgebieden. In een tweede deel wordt het gedetailleerde 

veldonderzoek per onderzoeksgebied of groep van gelijkaardige gebieden 

besproken.   
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HOOFDSTUK  2 : VOORBEREIDING EN 
METHODIEK VAN HET ONDERZOEK  
 
 

2.1. Voorbereiding van het onderzoek 
 

2.1.1.  De definitie zoals gehanteerd bij de inventarisatiefase. 
 
Bij de aanvang van het onderzoek werden via enquêtering (zie verder) 

gebiedsfiches opgemaakt m.b.t. natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen.  

In het begeleidend schrijven aan de diverse instanties werd een eerste 

‘werkdefinitie’ voor natuurontwikkelingsprojecten geformuleerd.  In een 

bijlage bij van de betreffende brief  werden aanwijzingen gegeven voor het 

invullen van de gebiedsfiches "Natuurontwikkeling in Vlaanderen", met een 

omschrijving van wat in het onderzoek onder ‘natuurontwikkelingsproject’ 

wordt verstaan (Bijlage 2.1).  

 

Basisvoorwaarde is een uitgangstoestand met geen of een zeer geringe 

natuurwaarde en een minimum-oppervlakte van ca. 0,5 ha. Dit kunnen 

terreinen zijn met niets-doenbeheer (spontane bosvorming), extensieve 

begrazing of natuurgericht maaibeheer op voormalige akkers, intensieve 

landbouwgraslanden en minerale gronden. 

Bijzonder zijn terreinen waar dergelijk beheer reeds geruime tijd (d.i. 

min. 10-20 j.) wordt gevoerd: "natuurontwikkeling avant la lettre" en 

terreinen waar éénmalige ingrepen gebeurden om een gunstige 

uitgangstoestand voor natuurontwikkeling te creëren.  

 

 

2.1.2. Werkdefinitie natuurontwikkeling  
 
Bij het analyseren van de teruggestuurde gebiedsfiches werd het duidelijk 

dat de invulling van wat ressorteert onder ‘natuurontwikkelingsprojecten’ 

niet uniform gebeurde.  O.m. deze vaststelling en de specifieke opdracht 

van deze studie (zie titel) nopen ons de definitie voor natuurontwikkeling 

verder te verfijnen. 

 

Het onderscheid tussen ecologische natuurontwikkeling en maatschappelijke 

natuurontwikkeling (door de stuurgroep van deze studie geuite wens om twee 

VLINA-projecten (nl.  VLINA 99/02 (deze studie) en VLINA 99/08 () )op 

elkaar af te stemmen) maakt ons attent op het belang van participatie bij 

natuurontwikkeling en dit in alle fasen (planfase, …).  Een ‘volle 

definitie’ voor natuurontwikkeling zou dus ook aandacht moeten besteden aan 

maatschappelijke aspecten. 
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Een combinatie van definities in de literatuur (Londo, 1997; Gorter & Piek, 

1995; med. D. Bogaert), de specifieke toestand in Vlaanderen en de 

specifieke opdracht van deze studie leiden tot de volgende werkdefinitie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Enquêtering 
 
Vanuit twee Vlina-projecten (Vlina 9908 en Vlina9902)  werd een 

gemeenschappelijke enquête (Bijlage 2.1) opgesteld en verstuurd naar de 

provinciebesturen, de VLM (hoofdbestuur en alle provinciale afdelingen van 

de diensten landinrichting en ruilverkaveling), Aminal Afdeling Natuur 

(hoofdbestuur en buitendiensten), Aminal Afdeling Bos en Groen 

(hoofdbestuur en houtvesterijen) en de  terreinbeherende verenigingen 

(Natuurreservaten vzw, De Wielewaal vzw, Stichting Limburgs Landschap vzw 

en de vzw Durme). 

In de periode september 1999-januari 2000 werden de respondenten in 

verschillende ronden aangemaand (telefonisch en schriftelijk) de gevraagde 

gebiedsfiches (bijlage 2.1) te bezorgen. Deze gebiedsfiches werden 

vervolgens ingevoerd in een acces-databestand.  De bedoeling is deze 

databank uit te bouwen tot centrale databank voor Vlaanderen, raadpleegbaar 

door alle betrokkenen en/of geïnteresseerden.  

Vanuit deze databank werden terreinen geselecteerd voor het onderzoek (zie 

2.4.2.1.).  

 

 

Natuurontwikkeling is het vergroten van natuurwaarden op terreinen die 
voordien geen of een zeer geringe natuurwaarde kennen, door middel van het 
creëren van een gunstige uitgangssituatie door inrichting (natuurtechnische 
milieubouw) en doelgerichte beheersmaatregelen (ontwikkelingsbeheer).  Onder 
natuurtechnische milieubouw wordt verstaan een complex van doelbewuste 
handelingen gericht op het initiëren van natuurlijke abiotische processen 
en/of het scheppen van gunstige uitgangssituaties.  Onder 
ontwikkelingsbeheer wordt verstaan het complex van doelbewuste handelingen 
gericht op het begeleiden en sturen.  Bij natuurontwikkeling gaat het over 
het totstandkomen van 'nieuwe' of het herstel van 'oude' natuurwaarden.  In 
alle gevallen gaat het om menselijke ingrepen.  
Het streven naar een grote maatschappelijke betrokkenheid bij besluitvorming 
en beheer is een onontbeerlijke succesfactor voor het welslagen van 
natuurontwikkelingsprojecten. Natuurontwikkeling in dit onderzoek beperkt 
zich tot voormalig intensief gebruikte landbouwgronden, nl. akkers en 
intensief gebruikte, voedselrijke graslanden. 



 13

2.2. Abiotiek 
 

2.2.1. Waterhuishouding 
 

2.2.1.1. Waterkwaliteit 
 
De hydrologische typering werd uitgevoerd in een beperkt aantal gebieden, 

waarbij grondwaterafhankelijke vegetaties (grondwatertafel komt  tot de 

wortelzone van de vegetatie) van belang zijn. Daarvoor werden ondiepe  

peilbuizen gestoken, waarin metingen werden verricht en werden bestaande 

gegevens opgevraagd. 

In acht grondwaterafhankelijke terreinen werd de grondwaterkwaliteit 

gemeten. De staalname en verwerking gebeurden in het kader van een 

stageopdracht waarbij grondwaterkwaliteitstypering in  een ruimere set van 

grondwaterafhankelijke natuur- en natuurontwikkelingsgebieden  werd 

uitgevoerd (de Roode & Poortvliet, 2001). Bijkomend werden gegevens van de 

Uitkerkse Polder (Clays et al., 2000) en het Smeetshof (Van Vooren, 1999) 

verwerkt. 

De grondwaterkwaliteit werd eenmalig bepaald. Hiervoor werden pH, 

conductiviteit, en de gehaltes aan nitraat (NO3-), ammonium (NH4+), 

bicarbonaat (HCO3-), sulfaat (SO42-), fosfaat (PO43-), chloride (Cl -), 

natrium (Na+), kalium (K+), calcium (Ca2+), magnesium (Mg2+), en ijzer 

(Fe2+) gemeten in vers toegestroomd grondwater (de peilbuizen werden eerst 

leeggepompt). Alle analyses zijn uitgevoerd volgens de standaardmethoden 

van het Instituut voor Natuurbehoud (Tabel 2.1). 

 

Tabel 2.1:  Overzicht analysetechnieken/apparatuur en geanalyseerde 

hydrochemische variabelen  

 
Hydrochemische variabelen Analysetechnieken/apparatuur 

pH veld Kalomelelektrode 
(1) 

pH labo Kalomelelektrode
 (1)

 

Conductiviteit veld Draagbare conductiviteitsmeter
 (1) 

Conductiviteit labo Draagbare conductiviteitsmeter
 (1) 

Anionen  

HCO
3

- 
Continuous flow analyser

 (2) 

H
2
PO

4

-
 Continuous flow analyser

 (2)
 

NO
3

- 
Continuous flow analyser

 (2)
 

NO
2

- 
Continuous flow analyser

 (2)
 

SO
4

2- 
Continuous flow analyser

 (2)
 

Cl
-
 Continuous flow analyser

 (2)
 

Kationen  

NH
4

+
 Continuous flow analyser

 (2)
 

Na
+ 

Plasma-emissie-spectroscopie 

K
+ 

Plasma-emissie-spectroscopie 

Ca
2+ 

Plasma-emissie-spectroscopie 

Mg
2+ 

Plasma-emissie-spectroscopie 

Fe
tot  

Plasma-emissie-spectroscopie 

 
(1): WTW multiline P3 veldset 

(2): tenzij pH>8,2 of conductiviteit>2000 µS/cm, dan manuele titratie met 

0,01M HCl 

De data werden en ingevoegd bij een grotere databank WATINA (WATergegevens 

Instituut voor Natuurbehoud), beheerd op het Instituut voor Natuurbehoud. 

Vanuit deze databank kunnen selecties gemaakt worden en grondwatertypen 

bepaald worden (De Becker, 1993) 

Er werd een clusteranalyse volgens Ward´s-method met als afstandsmaat de 

Euclidische afstand uitgevoerd. Volgens Huybrechts & De Becker (1997) 

levert dit voor grondwaterkwaliteitstyperingen het beste resultaat op.  
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Verder werd in één gebied (nl. de Leimeersen) de invloed van de bovenste 

(bemeste) bodemlagen op de kwaliteit van het grondwater in de wortelzone 

getest a.d.h.v. een dubbele set peilbuizen. Een eerste set bestaat uit 

buizen met enkel een filteropening ter hoogte van de met grondwater 

verzadigde zone. Een tweede set buizen is over de gehele lengte 

geperforeerd.   

 

 

2.2.1.2.  Grondwaterpeilen 
 
Van acht gebieden waren voldoende data van 2-wekelijkse peilbuismetingen 

voorhanden. Hoogste en laagste waterstanden in het vegetatieseizoen (steeds 

eind maart en eind augustus) werden gemeten en getoetst aan de 

referentieterreinen, waar zich doeltypen handhaven onder gekende (eveneens 

gemeten) condities. Voor een aantal terreinen waren data voorhanden van 

verschillende jaren en werden de hoogste en laagste grondwaterstanden 

gemiddeld (Leiemeersen, Langdonken, Gulke Putten). In de overige gebieden 

betreffen de data één vegetatieseizoen.  

 

 

2.2.2. Nutriëntenvoorziening 
 
Het in kaart brengen van de nutriëntenbeschikbaarheid voor 

levensgemeenschappen is niet eenvoudig. Pegtel (1987) geeft een overzicht 

van voor- en nadelen van het gebruik van de verschillende methoden. Door 

een combinatie van verschillende methoden en het nemen van replica’s kan 

toch een goed beeld geschetst worden van de nutriëntenhuishouding in de 

verschillende natuurontwikkelingspercelen en referentiegebieden. 

 

 

2.2.2.1. Bodemanalyses 
 
Per proefvlak werd een mengmonster genomen van elk 3 stalen (0 - -15 cm). 

In het veld werd de dikte van organische laag gemeten. 

De monsters werden gedurende het veldseizoen 2001 genomen.  

Tabel 2.2 geeft een overzicht van de gemeten variabelen. 

 

Tabel 2.2:  Overzicht analysetechnieken/apparatuur en geanalyseerde 

bodemvariabelen  

 
Bodemvariabelen Analysetechnieken/apparatuur 

pH
H2O
  

pH
KCl
  

gehalte organische stof  

totaal N Kjeldahl-Lauro 

totaal C  

totaal P  

P
water

 Murphy & Riley/colorimeter (water) 

P
zonder oxidatie

 Murphy & Riley/colorimeter (HCl 5%) 

totaal Fe  

Ca  

 
De analyses voor Ctot, Ntot, Ptot, Pwater en Pzonder oxidatie werden 

uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst van België. De analyses voor pHKCl , 

pHH2O, organische stof , Fe en Ca werden uitgevoerd op het IN. 
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2.2.2.2. Gewasanalyses 
 
Eind juli 2001 werd voor een aantal deelprojecten de bovengrondse biomassa 

bepaald van drie proefvlakken die een hooiland- of hooiweidebeheer hebben. 

Er wordt vanuit gegaan dat dit de jaarlijkse productie weergeeft. Een 

tweede maaibeurt was in het kader van deze studie onmogelijk zodat de 

resultaten van de productie in juli voorzichtig geïnterpreteerd moeten 

worden.  

N, P en K-gehaltes van de spruiten werden bepaald (Bodemkundige dienst van 

België). 

 

Aan de hand van hydrologische condities, nutriëntenbeschikbaarheid (bodem- 

en gewasanalyses) en literatuurgegevens kunnen de mogelijkheden voor 

regeneratie van de diverse doeltypen ingeschat worden (cf. Klooker et al., 

1999).  

 

 

2.2.3. Integratie en toetsing van de abiotische gegevens 
 
Voor het opstellen van abiotische randvoorwaarden van bepaalde 

vegetatietypen is gebruik gemaakt van de metingen in de referentiegebieden 

en literatuurgegevens. De informatie over vereiste en actuele 

waterhuishouding en nutriëntenvoorziening laat toe de regeneratie van 

doeltypen in de studiegebieden in te schatten. 

 

 

2.2.3.1. Hydrologie 
 
De referenties voor de hoogste en laagste grondwaterstand in het 

vegetatieseizoen, waarbij doeltypen zich kunnen handhaven zijn afgeleid uit 

meetgegevens van goed ontwikkelde doeltypen (ecohydrologische studies, 

ecosysteemvisies, monitoringsgevens en eigen metingen). Deze 

literatuurgegevens hebben in hoofdzaak betrekking op de onderzochte 

terreinen zelf en werden waar nodig aangevuld met literatuurgegevens van 

andere terreinen. 

De mogelijkheden die de actuele waterhuishouding heeft voor de ontwikkeling 

van doeltypen wordt ingeschat op perceelniveau (percelen met proefvlakken).  

De waterkwaliteit wordt getoetst aan de typologie die momenteel op het IN 

wordt uitgewerkt voor een groot aantal  grondwaterafhankelijke vegetaties. 

 

 

2.2.3.2. Nutriënten 
 
In de praktijk is het vnl. van belang om te weten welk nutriënt limiterend 

is voor de groei. Limitatie is van invloed op de vegetatieontwikkeling en –

samenstelling, doordat selectie optreedt voor planten die specifiek 

aangepast zijn aan een relatief lage beschikbaarheid van een specifiek 

nutriënt (Verhoeven et al., 1996). Verhagen & Van Diggelen (2001) geven een 

overzicht voor een groot aantal vegetaties op zandgronden. De meest directe 

methoden zijn het bepalen van de N/P-ratio in plantenweefsel (Koerselman & 

Meuleman, 1996) en bemestingsexperimenten. Bepalingen van nutriënten in de 

bodem, C/N-, C/P-ratio’s en kritische atmosferische depositie zijn eerder 

indicatief.  

Voor nagenoeg alle proefvlakken werden stikstof-, kalium- en 

fosfaatgehaltes bepaald van de spruiten, waarna N/P, N/K en P/K werden 

berekend. De bekomen waarden worden getoetst aan kritische waarden voor 

nutriëntendeficiëntie (Koerselman & Meuleman, 1996; Pegtel et al. 1996).  

Goede referenties voor bodemchemische parameters schaars. Er werd voor 

gekozen om het Ntot-gehalte te bepalen omdat dit relatief gemakkelijk is en 

er referentiegegevens beschikbaar zijn. Er volgt een toetsing aan de 
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kritische grenzen voor N- en P-eutrofe standplaatsen (Succow, 1988; 

Kemmers, 1990; Klooker et al., 1999). De aanwezige stikstofpool is evenwel 

niet altijd een goede indicatie. De hoeveelheid stikstof die beschikbaar is 

voor de vegetatie hangt ook af van de stikstofaanvoer van uit de lucht. Het 

belang van het stikstofaanbod  komt tot uiting in die gebieden waar 

stikstof ook het groeibeperkende nutriënt is. Dit is vaak wel het geval in 

natte schraallanden die gevoed worden door basenarm grondwater en heides. 

A.d.h.v. literatuurgegevens, C/N-verhoudingen en bodemvochtigeheid 

(metingen, bodemkaarten) worden voor de studieterreinen 

mineralisatiesnelheden geschat en zal worden nagegaan welke parameter 

(Ntot, organische stof of Ngemineraliseerd de beste relatie legt met de 

gemeten bovengrondse productie). 

 

 

2.3. Vestigingsmogelijkheden voor doelsoorten 
 
Het welslagen van natuurontwikkelingsprojecten op voormalige 

landbouwgronden hangt in grote mate af van het zaadaanbod uit de bodem of 

uit de nabije omgeving.  

Zaadvoorraden uit de bodem worden in deel II besproken. 

Het mogelijke zaadaanbod van doelsoorten uit de nabije omgeving wordt 

ingeschat a.d.h.v. de presentie van die soorten in de omliggende terreinen 

en de aanwezigheid van potentiële transportmechanismen (grazers, wind, 

water, machines). 

De presentie van zaadbronnen wordt afgeleid uit de eigen vegetatieopnames 

in de referentieterreinen, inventarisatiegegevens van FLOWER (Florabank) en 

het aantal soorten van diverse relevante ecotoopgroepen in de aanpalende 

kilometerhokken (Van Landuyt et al., 2000). 

Voor deze laatste benadering wordt een score uitgewerkt per project. 

 

 

  
1 

 
2 

 
3 

 
A 

   

 
B 

  

x 
 

 
C 

   

 
Figuur 2.1 :  Schematische voorstelling van de ligging van een 

onderzoeksterrein (X) binnen door FLOWER onderzochte kilometerhokken. 

 

 

Het acteulen hok en de 8 omliggende kilometerhokken worden voorgesteld door 

de cellen A1 tot C3. Het natuurontwikkelingsproject x bevindt zich in hok 

B2. Voor een bepaalde ecotoopgroep wordt het aantal kenmerkende soorten per 

kwartierhok ingevuld.   

Deze aantallen worden gecorrigeerd voor de afstand waarop ze zich bevinden 

ten opzichte van het hok waarin zich het natuurontwikkelingsproject 

bevindt. Volgende correctiefactors worden gebruikt: 1 voor het hok zelf, 

0,3 voor een hok dat met een volledige zijde grenst aan het centrale hok, 

0,2 voor een hok dat  slechts met een hoekpunt aan het centrale hok grenst. 
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De totaalscore Py die aangeeft in welke mate doelsoorten van ecotoopgroep y 

in de nabije omgeving van project x aanwezig zijn wordt dan: 

 

Py= 1 x B2 + 0,3 x (A2+B1+B3+C2) + 0,2 x (A1+A3+C1+C3) 

 

Deze score wordt verder geïnterpreteerd a.d.h.v. de waargenomen 

doelsoorten, hun verspreidingsmechanismen en aanwezige 

transportmechanismen. 



 18

2.4.  Vegetatieontwikkeling 
 

2.4.1. Screening vegetatieontwikkeling op voormalige landbouwgronden  
 

2.4.1.1.  Referentiekader doeltypen en -soorten 
 
In deze studie komt een hele waaier van natuurontwikkelingsmaatregelen aan 

bod, waarvan de doelmatigheid wordt afgewogen aan de mogelijkheden die ze 

bieden voor het ontwikkelen van diverse doeltypen, met name heide en droge, 

schrale graslanden, (moeras en) natte graslanden en bos. Deze doeltypen, 

die een hele range aan vegetatietypen omvat, werden vertaald naar 

ecotoopgroepen, gebaseerd op het CML-ecotopenstelsel (Centrum voor 

Milieukunde Leiden) (Runhaar et al., 1987). Het voordeel van het gebruik 

van dit systeem is dat het een ruimer toetsingskader biedt dan b.v. de 

kensoorten van de klassieke fytosociologische indelingen. Het 

ecotopensysteem houdt immers rekening met de ecologische amplitude van de 

soorten (waardoor ze in verschillende ecotopen kunnen voorkomen) en omzeilt 

ook het ontbreken van een goede fytosociologische indeling voor Vlaanderen. 

De ecotooptypen benaderen ook best het schaalniveau van de in het kader van 

deze studie relevante en reeds uitgevoerde natuurontwikkelingsprojecten.   

Voor Vlaanderen werden aan de hand van het CML-ecotopenstelsel de 

kenmerkende soorten voor ecotoopgroepen (Witte & van der Meijden, 1995, 

Witte 1998) bepaald (Van Landuyt et al., 2000). Deze ecotoopgroepen nemen 

ecotopen met dezelfde abiotische condities, maar verschillende 

vegetatiestructuur samen (cf. successiereeksen). Dit lijkt ons een geschikt 

referentiekader voor de zeer heterogene set gegevens die de verschillende 

natuurontwikkelingsprojecten opleverden. De verschillende categorieën 

kenmerkende soorten kunnen als doelsoorten gebruikt worden. In specifieke 

gevallen, nl. daar waar voldoende abiotische gegevens (grondwaterstand en –

kwaliteit, nutriënten in de bodem) bekend zijn of gemeten kunnen worden, 

kunnen doelsoorten fijner worden afgebakend (Bakker et al., 1998; Klooker 

et al., 1999). 

In bijlage 2.2  worden de ecotoopgroepen, samen met overeenkomstige 

eenheden van de Biologische Waarderingskaart (Paelinckx & Kuijken, in 

prep.) en de socio-ecologische groepen volgens Stieperaere & Fransen (1982) 

weegegeven. 

 
Een tweede afwegingskader wordt gevormd door de Rode Lijst van de hogere 

planten in Vlaanderen (Cosyns et al.,1994).  Rode lijsten vormen eveneens 

het referentiekader voor de faunistische inventarisatie. 
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2.4.1.2. Geografische spreiding 
 
Alle opnames werden in kaart gebracht op digitale stafkaarten (1/10000) met 

behulp van het programma ARCVIEW.  

In totaal werden 235 opnames uit 45 gebieden gebruikt voor de verwerking. 

De studiegebieden liggen verspreid over de verschillende ecoregio’s van 

Vlaanderen (Figuur 1.1). Een aantal projecten liggen op de grens van twee 

ecoregio’s, zodat de aanduiding met enige voorzichtigheid moet 

geïnterpreteerd worden. 

 

 

2.4.1.3. Vegetatieopnames  
 
De screening had tot doel een beeld te schetsen van de verscheidenheid aan 

vegetaties op voormalig intensief gebruikte landbouwgronden in Vlaanderen. 

De dataset is zeer heterogeen. Dit is o.a. het gevolg van de grote 

geografische spreiding, de zeer uiteenlopende bodemtypes, de aard van de 

ingreep en  de ontwikkelingstijd. Alleen het voormalige gebruik, nl. 

intensief landbouwgebruik met hoge mestgift, geldt voor alle opgenomen 

vegetaties. 

 

 

2.4.1.3.1.  Opnameschaal 
 
Er werd gekozen voor de relatief snelle Tansley-methode die het mogelijk 

maakt om voor een groot aantal gebieden, verspreid over heel Vlaanderen, 

kwalitatieve en kwantitatieve informatie aan te brengen.  De Tansley-

methode, die opnames op perceelsniveau mogelijk maakt, lijkt ons ook 

geschikt voor een eerste evaluatie van  natuurontwikkelingsingrepen, die in 

Vlaanderen eveneens meestal op dit niveau werden uitgevoerd.  Hoewel vaak 

pionierssituaties of nog weinig gestabiliseerde vegetaties voorkomen op de 

bezochte terreinen, werden steeds homogene deelzones opgenomen.  

Vele natuurontwikkelingsingrepen worden uitgevoerd om ecologische 

gradiënten tot uiting te laten komen. Dergelijke gradiënten, die vaak pas 

na een constant natuurbeheer op iets langere termijn tot uiting komen, 

konden nog niet altijd in het veld worden herkend.   

Een Tansley-opname kan een goed beeld geven van b.v. de kleinschalige 

mozaïekvegetatie in een bultig poldergrasland met  overgangen van zeer nat 

tot vochtig en droog. De classificatie van dergelijke opnames kan in het 

licht van de bestaande typologieën evenwel voor problemen zorgen omdat 

soorten met geheel verschillende ecologie (b.v. Eleocharis palustris  

(Gewone waterbies) en Phleum pratense (Timoteegras) toch in één opname 

zitten. In deze studie vonden wij de presentatie van het globale resultaat 

(=bepaalde vegetatie), gekoppeld aan een bepaalde 

natuurontwikkelingsingreep belangrijker dan de classificatie van de 

vegetaties op zich. 

Waar mogelijk werden ook goed ontwikkelde vegetaties van de doeltypes 

opgenomen (voorkomend onder gelijkaardige ecologische omstandigheden en in 

de onmiddellijke omgeving van de natuurontwikkelingsprojecten). Deze 

opnames kunnen beschouwd worden als “referentie natuur”.  

De grootte van de opnames varieert. Maximaal werd 25 x 25 m gebruikt. Voor 

de nomenclatuur en determinatie werd gebruik gemaakt van De Langhe et al. 

(1995). 

 

De opnames en veldgegevens werden ingevoerd met behulp van het software-

pakket TURBOVEG.  
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2.4.1.3.2. Problemen en bemerkingen 
 
De opnames werden uitgevoerd over een periode van verschillende maanden 

(mei-juni-juli-augustus). Er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met het 

type gebied en de periode van bezoek. De bedekking van sommige soorten zal 

echter hoe dan ook in sommige gevallen relatief onderschat of overschat 

zijn.  

In de meeste gevallen was het niet mogelijk om voor een bepaalde situatie 

het ideale plaatje met vergelijkbare vegetatiegegevens in te vullen. Dit 

wil zeggen: een opname van de uitgangssituatie, de situatie na de werken, 

gestabiliseerde vegetatie na natuurontwikkeling en een referentie “natuur” 

of na te streven vegetatie. Gezien de jonge discipline die 

natuurontwikkeling is,  was vooral het vinden van gestabiliseerde 

vegetaties, ontstaan na natuurontwikkeling en ontwikkelingsbeheer moeilijk. 

Een relatief groot aandeel opnames betreft “pionierssituaties”. De toetsing 

naar de gestelde doelen voor deze laatste groep is vrij moeilijk. Er werd 

toch geopteerd voor het verzamelen van voldoende vegetatiegegevens in 

dergelijke situaties met het oog op volgend onderzoek.  

 

 

2.4.1.4. Verwerking  
 
In totaal werden 235 van de 259 opnames gebruikt voor verwerking. Er werden 

zoveel mogelijk referentiesites voor natuur en/of uitgangssituaties mee 

opgenomen. 

Daarnaast werden ook foto’s genomen en werden vegetatiestructuur en 

(aanpalend) landgebruik beschreven. 

Er werd geopteerd om alle gevonden soorten in aanmerking te nemen voor de 

verwerking. Vaak komen doelsoorten in eerste instantie (vlak na de ingreep) 

in zeer lage dichtheden voor. Hun aanwezigheid kan echter veelbetekenend 

zijn voor het natuurontwikkelingsproject (aanwezigheid zaadbank, 

aanwezigheid van gewenste abiotische condities). 

De vegetatieopnames werden ingevoerd in Turboveg en werden door een 

clusteranalyse (Twinspan, Hill, 1979) verwerkt. Op deze manier  kon zo een 

vrij goed overzicht gegeven worden van de aanwezige vegetatietypes en hun 

kenmerkende soorten.  

Door ordinatie (Detrended Correspondence Analysis (DCA)) op de totale set 

wordt onrechtstreeks een eerste inzicht verworven op de belangrijkste 

milieuvariabelen die de variatie in de set verklaren. Van bijzonder belang 

hierbij is de positie van de natuurreferentieterreinen.   

Per groep (verkregen uit de Twinspananalyse) gebeurt de toetsing aan de 

natuurreferentieterreinen  en de doeltypes door een overzicht te maken van 

van de presentie van kenmerkende soorten en rode lijstsoorten (eigenlijke 

doelsoorten) per ecotoopgroep (bijlage 2.3). 

Bijkomend wordt een eerste evaluatie gemaakt van de uitgevoerde 

natuurontwikkelingsmaatregelen. 

 

 

2.4.2. Gedetailleerd deel: onderzoek naar de belangrijkste stuurvariabelen 
 

2.4.2.1. Selectie van gebieden die in aanmerking komen voor gedetailleerd  
onderzoek 
 
180 projecten uit de enquête (bijlage 2.1) werden onderworpen aan volgende 

criteria  

 

2.4.2.1.1. Selectiecriteria 
 

2.4.2.1.1.1. Doelstelling Project 
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Beantwoordt het project, of een deel er van aan de werkdefinitie (Hoofdstuk 

I) en de wetenschappelijke doelstellingen van het onderzoek?  

Vooral de uitgangssituatie en de beoogde natuurtypes (onder te brengen in 

de (ruime) categorieën “heide en droge, schrale graslanden, moeras en natte 

graslanden en bos”) zijn hier van belang. 

 
Uitgangssituatie = voormalig landbouwgebied (intensieve weide, akker)   

+: ja 

- : nee 

 

beoogde natuurtypes:  

++ :  onder te brengen in één van de doeltypes  

+ :  vagere aanduiding of niet uitdrukkelijk vermeld (b.v. 

soortenrijk grasland). 

- :  ander doeltype (b.v. ven, mesotrofe plas) 

 

 
2.4.2.1.1.2. Ontwikkelingsgeschiedenis  
 
De voorkeur wordt gegeven aan projecten die reeds langere tijd zijn 

uitgevoerd en die sinds de ingreep een constant beheer kennen (verstoring).  

 

Tijd sinds Start project, gerekend vanaf 2000 

 

++ :  S > 10 jaar 

+ : 10 jaar > S > 2 jaar  

+/- : 2 jaar > S > 1 jaar  

- : S < 1 jaar  

 

b.  Verstoring  

 

+ :  Nagenoeg niet verstoord 

- : Verstoord  
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2.4.2.1.1.3.  Informatie Uitgangssituatie 
 
Is er voldoende informatie over de uitgangssituatie om de wetenschappelijke 

doelstellingen van het onderzoek inzake vestigingskansen en het in kaart 

brengen en modelleren van de belangrijkste stuurvariabelen te halen 

 

Ecologisch: Beschikbaarheid info over het voormalige grondgebruik en/of de 

soortensamenstelling, de aanwezigheid van een referentiegebied voor de 

uitgangssituatie? 

 

Technisch: welke ingreep is er gebeurd ? 

 

++:     Veel info en referenties of kans om aan info te komen is groot; ev.  

aanwezigheid van referentiegebied voor de uitgangssituatie 

+: Weinig info, kans vrij groot  

+/- : Weinig info, kans klein 

- :  Geen info  

 

 

2.4.2.1.1.4. Oppervlakte Gebied 
 
Grotere gebieden genieten de voorkeur op kleinere. De kans om goed 

gedocumenteerde, eenduidig beheerde en door (half)natuurlijke processen 

gestuurde situaties en referentiegebieden in het veld aan te treffen of uit 

te kiezen vergroot. 

 

++ : G > 10 ha 

+ : 1 ha < G < 10 ha 

+/- : 0,5 ha < G < 1 ha 

- :  G < 0,5 ha 

   

Bijkomend wordt naar een ± evenwichtige verdeling over de verschillende 

doeltypes en ecoregio’s gestreefd. 

 

 

2.4.2.1.2. Eerste selectie 
 
In een eerste fase werden alle projecten getoetst aan de werkdefinitie voor 

natuurontwikkeling en de wetenschappelijke doelstellingen van het 

onderzoeksproject (criterium 1).  

De term natuurontwikkeling werd door de respondenten zeer ruim 

geïnterpreteerd. Zo wordt b.v. in 52 van de 174 fiches actieve bebossing 

als éénmalige ingreep voor natuurontwikkeling opgegeven, en worden ook zeer 

vaak traditionele beheersvormen of ingrepen die thuis horen in de 

landschapszorg vermeld. 

Door een eerste selectie op basis van criterium 1 konden  45 

natuurontwikkelingsprojecten worden weerhouden. In deze selectie (Tabel 

2.3) werd de screening uitgevoerd (zie hoger).  
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Tabel 2.3. Selectie van terreinen voor screening en gedetailleerd onderzoek 

(in vet: weerhouden in 2de  selectie; cursief: uiteindelijk weerhouden)   

              
Criterium 
 

Doelstell. Ontwikkelings-
geschiedenis 

Informatie Opp. 

Gebied Gebruik Type Tijd Ver-
storing 

Ecologisc
h 

Technisc
h 

 

LIMBURG        

Altenbroek  + ++ + + + ++ ++ 

Berwijnvallei  + + - +/- +/- + + 

Hageven  + ++ + +  ++ ++ ++ 

Luysen  + + - - + + - 

Smeetshof  + ++  -  ++ ++ ++ 

St.-Maertensheide + + - + - + - 

Tenhaegdoornheide  + ++ + +/- + +/- ++ 

Teut  + ++ + + + + ++ 

Vallei van de 

Veurs 

 + + - + + + + 

WEST-VLAANDEREN        

Broekelzen + + -  + + ++ 

Gevaerts Noord + + +/- +/- + + ++ 

Grote Keignaert + + - + ++ ++ ++ 

Gulke Putten + ++ - + ++ ++ +/- 

Hoeve Cardinael + + +/- + + ++ ++ 

IJzerbroeken + + +/- + + + + 

Leiemeersen + ++ + + ++ ++ + 

Rode Poort + + + + + ++ + 

Scherpenberg + + - + +/- + + 

Schobbejak + + + + + + + 

Schorreweide + ++ + + + ++ + 

Stadswallen Damme + + + + ++ ++ + 

Sulferberg + + + + ++ ++ + 

TRP Raversijde + + + + ++ ++ + 

Uitkerkse Polder + ++ + + ++ ++ + 

OOST-VLAANDEREN        

Boelaremeersen + + - + + + + 

Burreken + + +/- +/- + + - 

Daknam + ++ + + ++ + + 

Heidebos + ++ + + + ++ ++ 

Moenebroek + + ++ + ++ ++ + 

Molsbergen + ++ + + + + ++ 

Bos ter Rijst + + - + ++ ++  + 

Osbroek + + +/- + ++ ++ + 

Vliegveld Ursel + ++ - + ++ ++ ++ 

BRABANT        

Achter Schoonhoven + ++ + + ++ ++ + 

Malendries + + - + +/- + - 

Mene- + 
Jordaanvallei 

+ ++ - + ++ + ++ 

Rosdel + ++ - + + + ++ 

Wachtbekken 
Hoeleden 

+ + + + + ++ ++ 

Walsbergen  + ++ + + ++ ++ + 

Wijngaardberg + ++ + + ++ ++ + 

ANTWERPEN        

Langdonken + ++ - + + + +/- 

Ronde put + + + + ++ ++ + 

Ruilverkaveling 
Ravels 

+ ++ + + + + ++ 

RVK St.-Lenaerts + +/- - + - - +/- 

Turnhouts + ++ + + ++ + + 
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Vennengebied 

Zevenbergen + ++ - + + + + 

 
 

2.4.2.1.3. Tweede en derde selectie 
 
Een tweede selectie werd doorgevoerd a.d.h.v. criterium 2 

(ontwikkelingsgeschiedenis). Een aantal interessante en naar Vlaamse normen 

grootschalige projecten (o.a. het Smeetshof, Vliegveld Ursel, Rosdel) 

werden ondanks een korte ontwikkelingsgeschiedenis toch weerhouden vanwege 

hun unieke karakter. Van deze projecten zal vooral de uitgangssituatie 

worden beschreven (incl. bodemonderzoek). 

Niet minder dan 86 (deel)projecten zijn jonger dan 2 jaar; 17 projecten 

waren niet gedateerd.  

Er konden nog 28 projecten worden weerhouden. Deze werden vet afgedrukt in 

Tabel 2.3. 

Een derde selectie gebeurde op basis van de aanwezige informatie en 

oppervlakte. Het inschatten of er voldoende gegevens voorhanden zijn of 

ingewonnen kunnen worden was zeer moeilijk. Door terreinbezoeken en nieuwe 

toetsing aan de verschillende selectiecriteria. Hierdoor konden een aantal 

projecten weggelaten worden. Nog 19 projecten, die vrij evenwichtig 

verdeeld zijn over de verschillende ecoegio’s en doeltypes, werden 

weerhouden (vet én cursief in Tabel 2.3) voor het gedetailleerde onderzoek. 

Een aantal projecten waarvan ons geen info via de enquête bereikte, maar 

die door ons bekend waren en die wellicht goed bruikbaar zijn voor het 

onderzoek, werden bijgevoegd. Zo konden b.v. de Teut en Bost Ter Rijst 

(enkel gedetailleerd deel)  worden bijgevoegd.  

 

 

2.4.2.2. Vegetatie 
 
Het veldwerk gebeurde in de maanden mei, juni en juli in de 19 

geselecteerde projecten. In deze gebieden werden per “perceel”, dat 

gekenmerkt wordt door een uniforme abiotische uitgangssituatie en eenzelfde 

beheer 3 plots uitgezet, waarbinnen de vegetatieopnames gemaakt werden 

volgens de decimale schaal van Londo. De plots varieerden in grootte van 4 

tot 25 m2.  Deze 3 plots werden zodanig  gekozen dat ze de aanwezige 

variatie in het “perceel” (behandelingseenheid) zo goed mogelijk 

weerspiegelden. 

Per gebied werden vergelijkbare situaties bemonsterd. Dit wil zeggen dat ze 

van nature eenzelfde bodemtype, waterhuishouding en expositie hebben, 

waarbij dus verondersteld wordt dat de aanwezige variatie tussen de 

percelen veroorzaakt wordt door de ingreep in de abiotiek, voormalig 

landgebruik en/of het (ontwikkelings)beheer. 

In het ideale geval werden per gebied een natuurontwikkelingsterrein, een 

referentieterrein voor natuur en een referentieterrein voor de 

uitgangssituatie bemonsterd (Figuur 2.2) 
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Natuurgebied X 

 
     natuurontwikkelingsperceel 
            
         
              Referentiegebied 
         natuur 
   
 
   
                    Referentiegebied 
                     uitgangssituatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelgebieden met van nature een zelfde bodemtype, waterhuishouding, 

expositie     

 

    proefvlak  
 
Figuur 2.2. Schematische weergave vegetatieplots 

 

 

In dezelfde proefvlakken werden ook abiotische factoren (a.d.h.v. 

productiestalen, gewasstalen, bodemstalen) gemeten (zie verder).  

 

Deze aanpak liet toe om voor zowel abiotische factoren als 

vegetatiegegevens gemiddelde waarden te bereken, waardoor een realistisch 

beeld op perceelsniveau kon worden weergegeven. 

Voor het inschatten van de potenties voor de te ontwikkelen vegetatietypen 

zal een bijkomende toetsing gemaakt worden aan de botanische kwaliteit 

(mate van ontwikkeling) van de relevante ecotoopgroepen in het km-hok 

waarin het natuurontwikkelingsproject zich bevindt (Van Landuyt et al., 

2000).  

 

 



 26

2.4.2.3  Bijkomende informatie per natuurontwikkelingsproject 
 
Er wordt geopteerd om per geselecteerd gebied een uitgebreide fiche op te 

stellen  ter aanvulling van de reeds uitgevoerde enquête. Hierin worden dan 

vnl. de ecologische gegevens ingebracht a.d.h.v. gerichte inventarisatie op 

het terrein of bevraging van de beheerders. 

 

De uitgebreide fiche ziet er als volgt uit (naar Bulten & Veeneklaas, 

1999): 

 

Naam project:  
Gemeente:   
Ecoregio:   
 
Algemene terreinkenmerken: 
oppervlakte (ha): 
Bodemtype (cf. Bodemkaart van België):  
Gemidd. grondwaterstand t.o.v maaiveld (=0): >0 / 0- -10 / -10 - -
30/  -30 - -60 / < -60 / ? 
jaarlijkse grondwaterstandfluctuatie (in cm)    : <10 / 10-30 / 30-
60 / >60 / ?  
voornaamste bron wateraanvoer: oppervlaktewater / regenwater / 
grondwater / ? 
Aard grondwater: zuur / neutraal / basisch voedselarm / voedselrijk 
/ ? 
Huidig beheer: 
 
 
Uitgangssituatie: 
Grondgebruik: akker / intensief grasland / ? 
Grondgebruik voor intensieve ontginning: grasland / moeras / bos / 
heide 
Grondgebruik Referentiekaarten:  
 Ferraris (± 1775): 
 Vandermaelen (1850): 
 ICM, Dépot de la guerre (1865 – 1935): 
 NGI (1955-heden) 
 
 
Natuurontwikkelingsmaatregelen (per deelgebied) 
Datum uitvoering: 
Natuurinrichtingsmaatregel: 
Ontwikkelingsbeheer: 
Doeltype (ecotoop): 
Huidige typering (ecotoop): 
Afstand tot goed ontwikkeld referentiegebied (m): 
Afweging mate van ontwikkeling van ecotoopgroep in km-hok: slecht 
/matig /goed 
Verbindingsmogelijkheden voor doelsoorten: grazers / wind / water / 
maaimachines 
 
 
Welke kenmerkende soorten (cf. ecotopensysteem) of Rode lijstsoorten 
komen voor in het gebied? 
 
 naam  - presentie (Londo)  - bloeiend – vegetatief - opnieuw 
verdwenen? 
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2.4.2.4.  Verwerking 
 
 
2.4.2.4.1. Ordinatie 
 
De verwerking gebeurde door Canonische Correspondentie Analyse met het 

programma CANOCO (Ter Braak, 1987). Als input werden de Londo-opnames en de 

gemeten hydrologische, bodem-, beheersvariabelen gebruikt (Tabel 3.3).   

Met deze multivariate analysetechniek wordt geprobeerd  de belangrijkste 

sturende factoren te detecteren voor de variatie in de dataset. Zowel de 

globale set als deelsets voor bepaalde doeltypes werden aan de multivariate 

analyse onderworpen. 

Door in de ordinatie zowel natuurontwikkelingssites als referentiesites te 

betrekken, kan nagegaan worden in hoeverre bepaalde omgevingsvariabelen 

bepalend zijn voor de gewenste vegetatieontwikkeling.  

Biplots met zowel soorten als sites geven hierbij extra informatie. De 

ligging van de doelsoorten langs de veronderstelde gradiënt en t.o.v. de 

natuurontwikkelingssites zijn hierbij belangrijk. Sites die dicht bij het 

punt van een bepaalde soort liggen, hebben een grote kans dat ze die soort 

in een hoge abundantie bevatten. 

 

Tabel 2.4. Inputgegevens CANOCO 

 
Bodemvariabelen (continu)  

OS   organische stofgehalte in de bodem 

N beschikbaar stikstof  

P beschikbaar fosfor 

pH pH  

Bodemtypes (nominaal)  

K klei 

L leem 

Z zand 

V veen 

Beheersvariabelen (nominaal)  

OB ontwikkelingsbeheer 

MG onderhoudsbeheer maaien en/of grazen 

A afgraven/ontgronden  

G extensief graasbehee 

ND niets doen 
Hydrologische variabelen (ordinaal)  

GWT   grondwatertype 

V bodemvochtigheid 

Overige   

T (continu) ontwikkelingstijd 

S (ordinaal) structuur maaiveld (microreliëf) 

 
Beschikbaar fosfor werd gemeten in het labo; in zure terreinen wordt 

Pzonder oxidatie gebruikt, in de overige terreinen Pwater.  

 

Beschikbaar N werd afgeleid uit Ntot a.d.h.v. de geschatte 

mineralisatiesnelheid.  

Atmosferische N-depositie werd in de verschillende terreinen als gelijk 

ingeschat. 

Op voormalige landbouwgronden zijn mineralisatiesneheden waargenomen van 2-

6 % (Marrs et al., 1983). Voor de geschatte mineralisatiesnelheid werd 

gebruik gemaakt van C/N-ratio’s (Succow, 1988). Tabel 2.5. geeft de 

verschillende ingeschatte mineralisatiesnelheden weer bij verschillende 

grondwaterstanden en bodemtypes en C/N-verhoudingen (naar Klooker et al., 

1999). Bij een C/N-ratio < 21, worden de waarden in Tabel 2.5 aangehouden. 

Als C/N tussen 21 en 28 ligt, worden de waarden in de tabel verminderd met 
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1%. Bij een hogere C/N-ratio wordt een mineralisiatiesnelheid van 1% 

aangenomen 

 

Tabel 2.5. Geschatte mineralisatiesnelheden  

 

Grenzen C/N-ratio’s   

C/N < 21 N-eutroof zie deze tabel 

C/N tss 21-33 N-mesotroof waarden  - 1% 

C/N > 33 N-oligotroof 1% 

   

bodemtype mineralisatiesnelheid 
(% N

tot
) 

 

grondwaterstand grotendeels boven 

maaiveld 

2  

stagnerend regenwater tot in het 

voorjaar 

3  

natte klei- en leemgronden 2  

sterk uitdrogende klei- en 

leemgronden 

1  

droge tot matig vochtige 

zandgronden 

4  

zeer droge zandgronden 3  

  
 
2.4.2.4.2. Toetsing 
 
Toetsing gebeurt a.d.h.v. de natuurreferentiesites, doelsoorten en 

literatuurgegevens (zie ook 2.3.1.1.). 
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HOOFDSTUK 3 :  
ENQUÊTE: GLOBALE RESULTATEN 
 

 

3.1. Enquête 
 

Een van de doelstellingen van het onderzoek is inzicht te verwerven in 

aantal, aard en ligging van de tot nu toe uitgevoerde 

natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen. Na rondvraag bleek een actueel 

overzicht tot op  dit ogenblik (startfase onderzoeksproject) niet te 

bestaan. 

Er werd dan ook besloten (september 1999) om een inventarisatie van 

bestaande natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen uit te werken, 

startende vanuit enquêtering. 

 

 

3.2. Respons 
 
De respons van de Vlaamse overheidsdiensten VLM, Bos en Groen en Afdeling 

Natuur was vrij groot, maar vrij onevenwichtig verdeeld over de 

verschillende provincies.  Van een aantal buitendiensten wordt nog 

informatie verwacht. Hetzelfde kan gezegd worden over de verschillende 

provinciebesturen. 

De respons van de verenigingen was vrij goed, kwam van de centrale 

secretariaten, maar verliep vrij moeizaam. Wellicht is de informatie ook 

niet volledig. 

Eind maart 2000 beschikten we over 180 gebiedsfiches, afkomstig van 

terreinen die verspreid zijn over heel Vlaanderen (Figuur 3.1). 

Per gebiedsfiche kunnen vaak deelprojecten onderscheiden worden. Het 

betreft dan ingrepen op verschillende percelen of beheersblokken. In totaal 

werden 280 terreinen (verdeeld over de 180 gebieden) ingediend. 

De enquête, die de bedoeling had om een globaal overzicht te krijgen van 

natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen, werd ruimer opgevat dan de in 

het VLINA-project  gehanteerde afbakening, waarvoor enkel projecten op 

intensief gebruikte landbouwgronden  met als doeltypes “heide en droge, 

schrale graslanden, moeras en natte graslanden en bos” in aanmerking komen.  

Een 45-tal projecten kunnen in het kader van deze studie worden weerhouden 

(zie werkdefinitie (Hoofdstuk 1) en selectiecriteria (Hoofdstuk 2). 

Belangrijke hiaten waren en zijn: info van Afdeling Natuur Limburg;  info 

Wielewaal  (zeer beperkt). 
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3.1 : aantal gebieden waarin natuurontwikkelingsmaatregelen werden 

uitgevoerd 

 

 

3.3. Aard van  de  natuurontwikkelingsingrepen 
 

Door de respondenten werd de term natuurontwikkeling zeer ruim 

geïnterpreteerd. Als belangrijkste voorwaarde voor het weerhouden van een 

project werd de uitgangssituatie als intensieve landbouwgrond gehanteerd. 

De nauwere interpretatie, waarbij ingrijpende veranderingen in het 

abiotisch systeem, gevolgd door ontwikkelingsbeheer werden uitgevoerd, werd 

verruimd met andere maatregelen.  

Natuurontwikkelingsmaatregelen konden in zes grote categorieën worden 

onderverdeeld (Figuur 3.2): 

 

1. natuurtechnische milieubouw (machinaal afgraven, vergraven, plaggen, 

herprofileren,...), al dan niet gevolgd door ontwikkelingsbeheer. 

2. ingrepen in de hydrologie (waterpeilveranderingen, hydrologisch 

isoleren, stuwen,...) 

3. spontane ontwikkelingen 

4. omvormingsbeheer, overgangsbeheer en omschakeling naar natuurbeheer 

(maaibeheer, inzaaien akkers met grasmengsel, extensieve begrazing, 

kapbeheer…) zonder voorafgaande NTMB 

5. actieve aanplantingen (bebossen, aanplant lineaire 

landschapselementen) 

6. verwijderen harde infrastructuur (afbreken gebouwen en wegen). 
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Figuur 3.2. : natuurontwikkelingsmaatregelen op voormalige landbouwgronden 
 
Natuurtechnische milieubouw op kleine schaal is de meest gebruikte 

inrichtingsmaatregel. Vaak wordt ook gestart met een overgangs- (b.v. 

verschralend hooilandbeheer) of omvormingsbeheer (van akker naar grasland), 

gevolgd door een meer traditionele vorm van natuurbeheer. Ook actieve 

bosaanplanting is een veelgebruikte maatregel. Spontane ontwikkeling en 

ingrepen in de hydrologie (nochtans vaak cruciaal) komen relatief weinig 

voor. Wellicht heeft ook het schaalniveau van de projecten hiermee te maken. 

Beide laatst genoemde ingrepen vereisen over het algemeen grote, beheerbare 

gebieden en/of betrouwbaar voorafgaand studiewerk. 

 

Natuurontwikkeling in Vlaanderen speelt zich grotendeels af op mesoschaal 

(perceelsniveau) of microschaal (kleine landschapselementen) (Figuur 3.3). 

Hoewel de microschaal vaak relevante informatie kan aanleveren voor het 

inschatten van potenties van bepaalde gebieden (b.v. welke oever- of 

moerasplanten koloniseren nieuw gegraven poelen of oevers van poelen), waren 

ze geen expliciet voorwerp van de enquête. Natuurontwikkeling op 

landschapsniveau (macroschaal) is nagenoeg onbestaande. Enkele zeer recente 

projecten langs de Maas (b.v. Kerkeweerd), in de kalkleemstreek (b.v. 

Hoegaardse valleien (Rosdel)) en de Noordelijke Kempen (b.v. Smeetshof) 

situeren zich ergens tussen het meso- en macroniveau. Deze 

natuurontwikkelingsprojecten behoren samen met enkele bosaanplantingen tot 

de grotere projecten (20-50 ha of groter). 

Opvallend is ook het grote aandeel projecten in of aansluitend bij bestaande 

natuurgebieden of -reservaten. Van door de overheid gestuurde, grootschalige 

functieveranderingen van landbouw- naar natuurgebied, en de daarmee 

samenhangende natuurontwikkelingsprojecten zoals in Nederland (b.v. plan 

Tureluur) is in Vlaanderen tot op heden geen sprake.  
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Figuur. 3.3 : schaalniveau van de natuurontwikkelingsprojecten op voormalige 

landbouwgronden 

 
Het doel van de natuurontwikkelingsprojecten varieert sterk. Het betreft 

vooral de ontwikkeling van zeldzame ecotopen zoals soortenrijke natte 

graslanden, moerassen, droge schrale graslanden, heiden en bossen. 

In 27 % van de gevallen werden de resultaten, op basis van de 

soortensamenstelling in de ontwikkelde ecotopen, positief of zeer positief 

bevonden door de respondenten. In de meeste gevallen werden evenwel geen 

expliciete doelstellingen geformuleerd, maar wordt het herstel van het 

natuurlijke abiotische milieu en de daarbij horende levensgemeenschappen 

beoogd (“de natuur doet het werk”). 

 

Daarbij moet vermeld worden dat ± 43 % van de projecten jonger is dan 5 

jaar.  

De oudst vermelde natuurontwikkelingsingrepen zijn bosaanplantingen en 

omvormingen van akker naar heide, nog voor de term natuurontwikkeling 

gehanteerd werd. Vele projecten verkeren in een pioniers- of overgangssta-

dium. Dit betekent dat de meeste projecten nog in de fase van het 

ontwikkelingsbeheer verkeren. Een dergelijk beheer is van groot belang voor 

een gunstige evolutie van de projecten, zeker omdat blijkt dat nauwelijks 

voorafgaand onderzoek plaatsvond. Zo is bijna nergens voorafgaand bodem-, 

zaadbank-, historisch of hydrologisch onderzoek uitgevoerd.  

Natuurontwikkeling lijkt in elk geval een discipline van de jaren 90 te 

zijn. Meer dan 90 % van de projecten werd na 1990 opgestart (Figuur 3.4). 
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 Figuur 3.4 :  startdata natuurontwikkelingsproject 
 

 

3.4. Besluit  
 
Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden in Vlaanderen is een 

kleinschalig gebeuren. De verschillende initiatieven worden weinig of niet 

gestuurd (noch door de overheid, noch door de particuliere verenigingen) en 

worden nagenoeg onafhankelijk van elkaar uitgevoerd.  

De eerste resultaten wijzen in de richting van een kansrijk herstel of 

ontwikkeling van hoge natuurwaarden in die gebieden waar de ingreep vooraf 

voldoende werd gedocumenteerd. Van groot belang lijkt verder een voldoende 

lang volgehouden en consequent uitgevoerd ontwikkelingsbeheer.  
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HOOFDSTUK 4 : RESULTATEN 
ABIOTISCHE FACTOREN 
 
 

4.1. Hydrologie 
 

4.1.1. Grondwaterkwaliteit  
 

4.1.1.1. Grondwatertypen 
 
In acht grondwaterafhankelijke gebieden werd de grondwaterkwaliteit gemeten 

(31 peilbuizen). De clusteranalyse (uitgevoerd op een grotere set van 26 

gebieden, 125 peilbuizen) leverde een vijftal groepen op die 5 

grondwatertypen vertegenwoordigen (Bijlage 4.1). Toetsing van de Uitkerkse 

Polder leverde nog een zesde groep op, nl. Type 0, waarvoor vnl. het hoge 

zoutgehalte verantwoordelijk is (Tabel 4.1). De beoordeling van de 

saliniteit gebeurde volgens De Moor & De Breuck (1969). 

 
Grondwaterkwaliteitstype 0 

Matig zout, lithotroof grondwater met hoge conductiviteit, Na+-, Ca2+-, Cl-- 

en Mg2+ -concentraties. 

In de door ons onderzochte gebieden betreft het enkel de 4 terreinen in de 

Uitkerkse Polder, gekenmerkt door de aanwezigheid van matig zout grondwater 

(TDS (Total dissolved Solids) : 12800-25600 mg/l). Zowel 

natuurontwikkelings- als natuurreferentieterreinen vallen hieronder. 

 
Grondwaterkwaliteitstype 1  
Matig brak, lithotroof grondwater met een verhoogde Na

+
-, Cl

-
- en Mg

2+ 
-

concentratie. Het type bevat hoge concentraties aan en PO
4

3-
.  

In de door ons bestudeerde gebieden betreft het enkel het TRP Raversyde. De 

hoge concentraties fosfaat werden hoofdzakelijk gemeten in de 

uitgangssituatie. In de afgegraven delen aan de duin-polderovergang zijn 

deze concentraties veel lager (factor 3-4). In één peilbuis in de 

natuurontwikkelingszone werd een vrij hoge concentratie (intermediaire 

waarde) gevonden.  

 

Grondwaterkwaliteitstype 2  
Matig brak, lithotroof grondwater, met een lage alkaliniteit (HCO

3

- 
-

concentratie). Verhoogde concentraties voor de nutriënten SO
4

2-
, NO

3

-
 en NO

2

-
. 

Komt niet voor in de door ons onderzochte terreinen. 

 
Grondwaterkwaliteitstype 3 

Zwak zoet, typisch lithotroof water. Binnen dit type zijn er extremen voor 

de eutrofiërende stoffen NH4, PO43-, NO3- en NO2-. 

Dit type komt voor in 3 door ons onderzochte gebieden. In de Leiemeersen 

komt het voor in het afgegraven natuurontwikkelingsterrein en in één 
peilbuis in een goed ontwikkelde Calthion (natuurreferentiegebied). Er 

komen geen extreme waarden voor NH4, PO43-, NO3- en NO2- voor. In Raversyde 

komt dit grondwatertype voor in de sterk bemeste uitgangssituatie voor 

afgraving, waar in een enkele gevallen verhoogde NH4- en PO43- -

concentraties werden gemeten. 

 
Grondwaterkwaliteitstype 4  

Matig zoet, typisch lithotroof grondwater. Dit type kent veel extremen 

(vnl. NO2-) en een hoge concentratie aan NO3-. 
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Type 4 komt voor in de Leiemeersen in zowel het natuurreferentieterrein al 

in  de natuurontwikkelingsterreinen (afgraving + hooiland).  Er komen geen 

extreme waarden voor voor nutriënten. 

 
Grondwaterkwaliteitstype 5  

Dit type is zoet en zit tussen atmotroof en lithotroof water in. Binnen dit 

type bevatten een aantal piëzometers ombrotroof water.  

Dit type komt voor in zowel natuurontwikkelingszones als uitgangssituaties 

van het Turnhouts Vennengebied, Molsbergen en de Langdonken. Ook in het 

Smeetshof komt het voor in recent verlaten, niet afgegraven akkers. In geen 

enkel geval worden hoge of extreme nutriëntenconcentraties gemeten. 

 

Tabel 4.1. : Voorkomen van de verschillende grondwatertypen in de terreinen  

Gebied Code Type 0 Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 

        

Langdonken LD1      * 

 LD2      * 

Leiemeersen LM1     *  

 LM3    * *  

 LM4    * *  

Molsbergen MOB1      * 

 MOB2      * 

Raversijde TRPR1  *     

 TRPR2  *  *   

Turnhouts 
Vennengebied 

TV3      * 

 TV5      * 

Smeetshof SH1      * 

 SH2-3      * 

 SH4      * 

 SH5      * 

 SH6      * 

Uitkerkse 
Polder 

UP1 *      

 UP2 *      

 UP3 *      

 UP4 *      

Ruilverkaveli
ng Ravels 

RR1      * 

 RR2      * 
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4.1.1.2. Interacties  grondwater-bodem 

 
Volgens Klooker et al. (1999) kan de aanwezigheid van een bemeste bouwvoor 

oorzaak zijn van uitspoeling van nutriënten naar het grondwater, waardoor 

verondersteld kan worden dat het ionengehalte wordt aangevuld. Veel is 

uiteraard afhankelijk van de snelheid van mogelijke horizontale bewegingen 

en de diepte van het grondwater, waardoor het  meetbare effect mogelijks 

minimaal wordt (mond. med. S. Provoost). Waar mogelijk werd het resultaat 

van de afgraving van een bemeste bouwvoor afgewogen  tegen de referentie- 

of uitgangssituatie. 

In de door ons op dit effect onderzochte gebieden werden geen duidelijke 

verschillen waargenomen (figuur 4.1). Afgraving van voedselrijke bodemlagen 

had geen duidelijk effect op de samenstelling van het grondwater. Gezien de 

zeer lage nutriëntenconcentraties in alle stalen en de recente uitvoering 

van de afgravingen, moet echter besloten worden dat in de onderzochte 

terreinen de bemeste bovenlagen geen merkbaar of blijvend effect hadden op 

de kwaliteit van het grondwater. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1.: inonenconcentraties (ppm), conductiviteit (µµµµS/cm) en pH van 

het grondwater in uitgangssituaties (bemeste akkers) en afgegraven 

terreinen in enkele natuurontwikkelingsgebieden 

 

 

In de Leiemeersen werd een dubbele set grondwaterstalen (van geperforeerde 

en niet geperforeerde buizen) geanalyseerd. In de geperforeerde buizen kan 

nagegaan worden of het toestromende grondwater door de kwaliteit van de 

bodem beïnvloed wordt ter hoogte van de wortelzone. In beide 
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natuurontwikkelingsterreinen werden slechts minieme verschillen gevonden 

(Figuur 4.2). Slechts in één peilbuis in het natuurreferentiegebied (LM4) 

werden verhoogde concentraties carbonaat, ammonium en kalium aangetroffen 

in de niet geperforeerde buizen. Hoewel verder onderzoek hier nodig is, is 

in dit ene geval eerder sprake van de aanvoer van nutriëntenrijk, ondiep 

kwelwater dan beïnvloeding van voedselrijke bodemlagen op de kwaliteit van 

het grondwater ter hoogte van de wortelzone. 

 
Figuur 4.2. : Ionenconcentraties ( ppm), conductiviteit (µµµµS/cm) en pH van 

het grondwater in de Leiemeersen (voorbeeld LM1: voormalige akker) in 

geperforeerde en niet geperforeerde peilbuizen 

 
 

4.1.1.3. Overige effecten  
 
In de Uitkerkse Polder werd door afgraving van een aantal hoger gelegen of 

opgehoogde percelen de invloed van zilte kwel gecreëerd of hersteld. 

Verlaging van het maaiveld had tot gevolg dat de grondwaterstand in 

eenzelfde range varieerde als de natuurreferentieterreinen en er opnieuw 

permanente zilte kwel optrad. Een combinatie van het herstel van het peil 

verandert hier meteen ook de kwaliteit van het grondwater in de gewenste 

richting. De stijghoogte van het zoete (regen)water boven het zilte 

grondwater wordt door afgraving van de grondlaag waarin dit zoete water 

domineert gereduceerd. In de Uitkerkse polder is de stijghoogte van het 

zoete water ±1 cm hoger dan dat van het zilte water. Belangrijk in deze 

milieus is het contact van grondwater van de gewenste kwaliteit met de 

wortelzone van de vegetatie. Aan deze vereisten is hier voldaan. Het 

verschil tussen de afgravingen en de natuurreferentieterreinen in de 

Uitkerkse Polder is evenwel de mate waarin kleinschalige gradiënten in 

zoutgehalte en vochtigheid kunnen optreden ter hoogte van het maaiveld. 

Afgravingen zorgen voor een veel grofschaliger en uniformer patroon dan de 

bult-slenk-patronen in de natuurreferentieterreinen. 
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4.1.2. Grondwaterpeilen  
 
Van een aantal grondwaterafhankelijke terreinen werden peilgegevens op 

tweewekelijkse basis verzameld. Voor het inschatten van de 

herstelmogelijkheden in de natuurontwikkelingsterreinen werden hoogste 

(maart) en laagste (september) grondwaterstanden vergeleken met deze van de 

referentieterreinen  en literatuurgegevens (Figuur 4.3). 

 

Figuur 4.3. (A+B): (Gemiddelde) hoogste (HGWP) en laagste (LGWP) 

grondwaterpeilen in enkele natuurontwikkelings- en 

natuurreferentieterreinen (afkortingen Bijlage 1.1)  

 

 

In de Uitkerkse Polder (zie hoger) en TRP-Raversyde werd door afgraving een 

permanent kwelmilieu met zeer geringe schommelingen gecreëerd, dat sterk 

afwijkt van de uitgangssituatie, waar geen kwelinvloeden mogelijk waren. In 

het TRP-terrein leidde dit tot het ontstaan van waterplassen, tijdelijk 

geïnundeerde zones en kwelmilieus op de duin-polderovergang (hier 

bestudeerd). In deze laatste zone werd ten opzichte van de uitgangssituatie 

een relatieve peilverhoging van 0,5-0,6 meter gerealiseerd. 

In een aantal andere afgravingen werd een tijdelijk kwelmilieu gecreëerd 

(Molsbergen, Ruilverkaveling Ravels). In Molsbergen ontbreekt een 

natuurreferentiegebied. In het groeiseizoen stijgt het grondwater tot in de 
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wortelzone, hetgeen in de uitgangssituatie niet het geval  was. In Ravels 

werd dieper afgegraven dan in het aanpalende referentieterrein (vochtige 

heide), waar hoofdzakelijk infiltratie optreedt gedurende het 

vegetatieseizoen. 

In Achter Schoonhoven worden ± gelijkaardige peilen gemeten in 

natuurreferentie- en natuurontwikkelingsterreinen. In het blauwgrasland en 

aanpalend natuurontwikkelingsterrein is sprake van een tijdelijke 

kwelsituatie in het vegetatieseizoen. In de natte glanshavergraslanden zakt 

het grondwater in het natuurontwikkelingsterrein in de nazomer evenwel 

bijna één meter dieper weg. In het vegetatieseizoen zijn de stijghoogtes 

evenwel te vergelijken. De ranges in het natuurontwikkelingsterrein voldoen 

evenwel nog steeds om een ontwikkeling tot nat glanshavergrasland toe te 

laten (De Becker et al., in druk). De ligging op de oeverwal van de Demer 

doet een vochtgradiënt vermoeden, waarbij zich verschillende types (van 

vochtig tot nat) glanshavergrasland kunnen ontwikkelen, zoals die nu nog op 

verschillende percelen in het ruimere gebied aanwezig zijn. 

In de Gulke Putten is door de zeer complexe configuratie van de bodem ook 

een complexe hydrologie aanwezig. Kleine permanente kwelzones wisselen op 

korte afstand af met tijdelijke kwelzones en/of infiltratiezones. In het 

natuurreferentieterrein leidt dit tot een complex van natte en vochtige 

heide en orchideeënrijk heischraal grasland. Zaadbankonderzoek in het 

recente verleden (Stieperaere & Timmermans, 1983) tonen aan dat op het 

natuurontwikkelingsterrein ten minste vochtige heide aanwezig was. Er zijn 

geen aanwijzingen dat het grondwaterregime, tenminste wat de peilen 

betreft, grote veranderingen heeft ondergaan gedurende de laatste decennia. 

Hoogste en laagste grondwaterpeilen in het referentiegebied (niet door kwel 

beïnvloede vochtige heide) zijn vergelijkbaar met het 

natuurontwikkelingsperceel (peilbuis in de rand). 

In het natuurontwikkelingsgebied TV3 (Turnhouts Vennengebied) werden door 

de afgraving hoogste en laagste grondwaterpeilen hersteld die enerzijds 

overeenstemmen met de aanpalende natte heide rond het Zwart Water, maar die 

anderzijds (zeker in de winter) de historische referentie (zoals bepaald in 

de ecohydrologische studie voor het Turnhouts vennengebied (Boeye et al., 

2000)) benaderen. In het Weversgoor (TV1) werd in een ander patroon (brede 

greppelstructuur) min of meer hetzelfde gedaan, zij het dat er van nature 

grotere peilschommelingen optreden. De afgraving zorgde hier voor een 

geïnundeerde toestand in de winter (van ± 25 – 50 cm onder het maaiveld 

voorheen tot ± 5 cm boven het maaiveld in de zones waar werd afgegraven); 

in de zomer zakt het water weg tot 1,75-2 meter onder het maaiveld.  

In het Smeetshof doen zich verschillende situaties voor. Er is sprake van 

tijdelijke en permanente kwel in een aantal natuurontwikkelingszones. In 

het natuurreferentiegebied (verruigd Calthion) treedt geen kwel (meer) op. 

Het  grondwaterregime, met lagere gemiddelde grondwaterpeilen dan de hoger 

vermelde terreinen is echter wel vergelijkbaar met een groot deel van de 

natuurontwikkelingsterreinen in het Smeetshof. 

De peilschommelingen in natuurreferentie- en natuurontwikkelingsterreinen 

in de Leiemeersen vertonen zeer opmerkelijke gelijkenissen. In alle 

terreinen is in meer of mindere mate sprake van tijdelijke kwel. In het 

afgegraven terrein werd deze kwelinvloed hersteld. 
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4.2. Bodemchemie en Nutriëntenbeschikbaarheid 
 
Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten werden bepaald aan de hand 

van de jaarlijkse productie, bodemparameters en nutriëntenconcentraties in 

bovengrondse plantendelen. 

 

 

4.2.1. Productie  
 
Het meten van de bovengrondse jaarlijkse productie in graslanden is één van 

de beste methodes om na te gaan of de groei gelimiteerd wordt door 

voedingsstoffen in de bodem. Het geeft een goed beeld van de mate van 

herstel van laagproductieve systemen. 

In 17 terreinen, verspreid over 7 gebieden werd de bovengrondse productie 

bepaald. De productie eind juli wordt als richtinggevend gezien voor de 

jaarlijkse productie. In de natte graslanden van de Leiemeersen, Vliegveld 

Ursel, Ravels en Achter Schoonhoven moet echter rekening gehouden worden 

met een vrij belangrijke nagroei in de nazomer, die niet werd gemeten 

(Figuur 4.4). 

 

 
Figuur 4.4. : Bovengrondse productie eind juli in enkele uitgangssituaties 

(witte staafjes), natuurreferentie- (zwarte staafjes) en 

natuurontwikkelingsterreinen (grijze staafjes). 

 

Voor het herstel van soortenrijke graslanden is een terugval van de 

productie tot 4-6 ton/ha/ jaar wenselijk (Oomes, 1992; ). In een aantal 

gevallen werd dit in de natuurontwikkelingterreinen reeds bereikt (RA2, 

TV1bis, LM3), of bleef de productie zelfs nog lager. In een aantal 

terreinen kan dit laatste verklaard worden door het nog niet gestabiliseerd 

zijn van de vegetatie na afgraving (LD1, vermoedelijk ook TV3) of bij het 

begin van de vegetatiesuccessie (AS5). In enkele zeer soortenrijke 

natuurreferentieterreinen is de productie ook lager dan 4 ton/ha/jaar. Dit 

verschijnsel is bekend van situaties in extreme omstandigheden, waar vaak 

zeer zeldzame vegetatietypen voorkomen. In zekere zin kan dit gezegd worden 

voor het blauwgrasland in Achter Schoonhoven, het heischraal grasland van 

Ursel en ook van de vegetatie in het TRP Raversyde, die het midden houdt 

tussen zilt grasland en natte duinvallei. 
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In de natuurontwikkelingsterreinen van Vliegveld Ursel, Achter Schoonhoven 

(AS2) en de Leiemeersen (LM1) worden hoge producties gemeten, die wijzen op 

nog steeds zeer voedselrijke situaties. In een aantal situaties kunnen 

evenwel ook hoge producties gemeten worden in natuurreferentiegebieden. Zo 

is het soortenrijke referentieglanshavergrasland in Achter Schoonhoven van 

nature ook vrij productief (5 ± 0.5 ton/ha (één snede)). 

 

 

4.2.2.  Bodemkenmerken 
 
Verschillende natuurontwikkelingsmaatregelen hebben als doel de voorraad 

aan nutriënten in de bodem of de beschikbaarheid van nutriënten te 

verminderen. De mate waarin dit gebeurt, is sterk afhankelijk van de 

bodemsoort en de ingreep. 

De door ons bestudeerde gebieden werden a priori ingedeeld in een 5-tal 

groepen (Tabel 4.2), afgeleid uit een combinatie van voedselrijkdom, 

vochtklasse en bodemkenmerken van de doeltypes (dus niet noodzakelijk van 

de natuurontwikkelingsgebieden, waar weliswaar dezelfde kenmerken worden 

nagestreefd). Binnen één groep wordt verondersteld dat dezelfde ingrepen 

een gelijkaardig effect kunnen teweegbrengen in de nutriëntenhuishouding 

van deze terreinen. De bestudeerde ingrepen grosso modo te herleiden tot 

afgraven, plaggen, hooilandbeheer, begrazing en braaklegging. 

 

Tabel 4.2. : Grove indeling van de besproken gebieden op basis van 

verschillen in de  bodem 

 
trofie Matig voedselrijk Voedselarm 

vocht Vochtig Nat Vochtig tot 

nat 

Droog 

aard plateau en- 

hellinggronden  

(vnl. 

leemgronden) 

vnl. 

alluviale 

gronden 

(allerlei) 

polders  en 

duin-

polderovergang 

(vnl. klei) 

allerlei 

gronden 

vnl. 

zandgronden 

 -Altenbroek 

-Bos Ter Rijst 

-Moenebroek 

-Rosdel 

(Hoegaardse 

valleien) 

-Daknamse 

Meersen 

-Leiemeersen 

-Smeetshof 

-Achter 

Schoonhoven 

-TRP Raversyde 

-Uitkerkse 

Polder 

-Gulke Putten 

-Hageven 

-Molsbergen 

- 

Ruilverkaveli

ng            

Ravels 

-Teut 

-Turnhouts 

Vennengebied 

-Vliegveld 

Ursel 

-Langdonken 

-Heidebos 

-Hageven 

-Teut 

 
 

4.2.2.1. Matig voedselrijke graslanden op droge tot matig vochtige leemgronden 
 
In alle gevallen betreft het uit productie genomen intensief gebruikte 

akkers, die in hooiland- (Rosdel) of extensief graasbeheer (Moenebroek en 

Altenbroek) werden genomen.  

In vergelijking met de matig of niet bemeste referentiegraslanden, die tot 

de droge en/of kalkrijke variant (Marjoleinverbond) van het 

glanshaververbond mogen gerekend worden vallen de relatief lage N-

concentraties op, eigen aan recent braak liggende akkers. In het Rosdel 

worden in de marjoleingraslandrelicten, die als referentiegebied fungeren 

en (te verwachten) in een reeds geruime tijd als onbemest 

akkeronkruidreservaat beheerd perceel evenwel de laagste N-gehaltes 

gemeten. 
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De percentages organische stof volgen, ook in het Rosdel dezelfde trend: 

een hoger percentage dan in de recent verlaten akkers.  

Wat de kwaliteit van de organische fractie betreft, suggereren de lage C/N- 

en C/P- ratio’s een goede beschikbaarheid van beide nutriënten (N en P) in 

alle natuurontwikkelingsgebieden, behalve in één perceel in het Moenebroek 

en de marjoleingraslanden in het Rosdel, waar N slecht beschikbaar is. De 

gewasanalyses geven aan dat in alle gevallen N het beperkende nutriënt is. 

Limitatie door kalium zou een rol kunnen spelen in 2 

natuurontwikkelingsterreinen in het Rosdel. 

Het plotse braakleggen na oogsten van voormalige intensief gebruikte akkers 

op leemgronden heeft lage stikstofgehaltes tot gevolg. De stikstofgehaltes 

die sterk gerelateerd zijn aan het gehalte organische stof, worden 

gedurende de eerst volgende jaren na braaklegging vrij goed onder controle 

gehouden via graasbeheer in  het Altenbroek en het Moenebroek. In het 

Altenbroek is de duur van de extensieve begrazing echter nog te kort om 

reeds conclusies te trekken. In het Moenebroek waar resp. 7 en 8 jaar op 

een halfextensieve manier wordt begraasd zijn organische stof- en 

stikstofgehaltes echter te vergelijken met de referentiegebieden voor 

natuur, maar steeds hoger dan in de uitgangssituatie (bemeste akker). In 

het Rosdel, waar eveneens zeer recent (2 jaar) een hooilandbeheer wordt 

uitgeoefend is de situatie omgekeerd. Lagere N-gehaltes en lage N-

beschikbaarheid komen voor in de referentieterreinen voor natuur. 

Wat fosfaat betreft is de situatie duidelijker: het jarenlange intensieve 

landbouwgebruik zorgt voor duidelijk hogere (extraheerbare) 

fosfaatconcentraties in de bodem dan in vergelijking met de 

referentieterreinen voor natuur. Deze situatie is minder duidelijk in het 

Rosdel, waar in één geval hogere fosfaatconcentraties in een 

marjoleingrasland voorkomen.  Dit soortenrijke grasland wordt evenwel sterk 

gelimiteerd door stikstof (zie hoger).  Of het fosfaatgehalte een grote rol 

speelt bij de vegetatieontwikkeling in de natuurontwikkelingsterreinen is 

gezien de limitatie door stikstof in alle gevallen, het onder controle 

blijven van stikstofgehaltes in de bodem onder graas- en maaibeheer, en het 

voorkomen van vrij hoge of vergelijkbare fosfaatgehaltes in enkele 

referentieterreinen voor natuur (Rosdel) nog de vraag. 

In vrijwel alle terreinen is reeds sprake van een vrij geringe productie. 

Het intensieve landbouwgebruik op de door ons onderzochte terreinen heeft 

weinig invloed op de pH.  Alleen in het  Altenbroek kon in één deelgebied 

een beduidend hogere pH gemeten worden dan in de referentie (bloemrijk 

glanshavergrasland). Natuurlijke verschillen kunnen hier evenwel ook 

oorzaak van zijn.
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Figuur 4.4: nutriëntenconcentraties in matig voedselrijke graslanden op  

droge tot matig vochtige leemgronden (witte staafjes : uitgangssituaties; 

zwarte staafjes: natuurreferentieterrein; grijze staafjes:  

natuurontwikkelingsterrein)  
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Tabel 4.3: C/N- en C/P-ratio’s in vochtige doge tot matig vochtige 

leemgronden: gemiddelde waarden ± standaardfout, telkens voor drie 

mengmonsters. Grenzen voor N-eutrofe standplaatsen (Succow, 1988); grenzen 

voor P-eutrofe standplaatsen (Kemmers, 1990)  

 

C/N C/P

      

AB1 12,38 ±0,75 39,74 ±2,32

AB2 13,71 ±0,86 81,95 ±4,72

AB3 10,94 ±0,31 28,25 ±4,23

AB4 13,17 ±0,50 66,79 ±0,50

AB5 13,34 ±0,90 26,48 ±3,84

AB6 13,14 ±1,37 115,74±31,38

BTR1 11,09 ±1,15 18,49 ±2,23

MB1 12,23 ±4,80 49,10 ±0,54

MB2 13,20 ±5,14 23,91 ±2,06

MB3 22,64 ±10,76 26,85 ±2,01

MB4 26,50 ±0,50 27,22 ±0,50

RD1 4,85 ±0,98 29,51 ±6,66

RD2 19,40 ±2,82 71,56±24,57

RD3 6,00 ±0,50 21,00 ±0,50

RD4 6,74 ±1,36 25,09 ±5,39

RD5 41,72 ±0,50 40,11 ±0,50

RD6 26,32 ±0,50 32,87 ±0,50

RD7 12,76 ±8,70 27,93 ±1,16

 
Eutrofe standplaatsen   < 21       < 1700 

 
Tabel 4.4: Nutriëntengehalte en N/P-, N/K- en P/K-ratio’s van de 
bovengrondse plantendelen: gemiddelde waarden van drie mengmonsters. 
Kritische grenzen voor N/P (Koerselman…) en N/K en P/K (Pegtel et al., 
1996). Lagere gehaltes dan deze kritische waarden duiden op deficiëntie 
voor het betreffend nutriënt. 
 

N P K N/P N/K P/K 

AB1 1,68 0,25 1,99 6,64 0,84 0,13 

AB2 1,62 0,17 1,50 9,50 1,08 0,11 

AB3 2,13 0,24 2,10 8,75 1,01 0,12 

AB4 1,82 0,22 2,12 8,27 0,86 0,10 

AB5 1,99 0,31 2,02 6,51 0,98 0,15 

AB6 1,50 0,15 1,59 10,00 0,94 0,09 

BTR1 2,01 0,33 1,70 6,08 1,18 0,19 

MB1 2,22 0,23 1,64 9,65 1,35 0,14 

MB2 0,76 0,16 0,90 4,75 0,84 0,18 

MB3 1,96 0,24 1,66 8,17 1,18 0,14 

RD1 1,18 0,22 1,34 5,35 0,88 0,16 

RD2 2,40 0,23 2,31 10,43 1,04 0,10 

RD4 1,49 0,25 1,22 5,87 1,22 0,21 

RD5 2,78 0,32 2,64 8,69 1,05 0,12 

RD6 2,05 0,21 1,42 9,76 1,44 0,15 

RD7 1,39 0,21 1,34 6,71 1,03 0,15 

 

Kritische grenzen    3-6  0,3-0,6   2-6     14 1,2    0,11 
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4.2.2.2.  Matig voedselrijke natte graslanden 
 
De natuurontwikkelingsterreinen op veengronden werden afgegraven, geplagd 

en/of gehooid (Leiemeersen, Daknamse Meersen). In Achter Schoonhoven werden 

recent voormalige akkers ingeschakeld in een hooiweidebeheer. In het 

Smeetshof werden akkers enkele jaren braak gelegd en daarna (sinds 1 jaar) 

extensief begraasd. 

Afgravingen op venige bodems resulteren in een zeer beperkte reductie van 

Ntot in de bodem (Daknamse meersen). In de enkele jaren (4-8) braakliggende 

akkers van het Smeetshof worden veel lagere Ntot -waarden gemeten dan in de 

referentiegebieden (verlaten Calthions). Kleinere verschillen treden op in 

Achter Schoonhoven. De recent uit productie genomen akkers vertonen 

geringere Ntot -waarden dan de referentiegebieden (blauwgrasland en nat 

glanshavergrasland). In een langer beheerde hooiweide (eveneens voormalige 

akker) worden echter hogere Ntot -concentraties gemeten. Het organische 

stof-gehalte volgt nagenoeg dezelfde trend op de niet venige bodems. 

Afgravingen op veen volgen deze trend niet. 

De C/N-ratio’s in zowel natuurontwikkelingsterreinen als 

natuurreferentieterreinen wijzen in de meeste gevallen op een goede 

beschikbaarheid van N. Enkel in de braakliggende akkers van het Smeetshof 

balanceren de waarden rond de kritische grens van N-eutrofe standplaatsen.  

Fosfaat wordt in de natuurontwikkelingsterreinen en de uitgangssituaties 

over het algemeen in vergelijkbare of hogere concentraties aangetroffen dan 

in de referentiegebieden voor natuur, maar ook veel lager dan in de 

uitgangssituaties. Enkel in het goed ontwikkelde blauwgrasland en natte 

glanshavergrasland van Achter Schoonhoven werden lagere Ptot-gehaltes 

gemeten. Het extraheerbare P gedraagt zich enigszins anders. Het is 

vergelijkbaar met de beschikbare P in de natuurterreinen. In de Daknamse 

Meersen zijn deze steeds zeer  laag. In de afgraving van de Leiemeersen 

werd echter beduidend minder extraheerbaar fosfaat aangetroffen dan in het 

referentieterrein (Calthion). Lage C/P-ratios wijzen in alle gevallen op 

een goede beschikbaarheid van P. 

N/P-ratio’s in de vegetatie wijzen in hoofdzaak op stikstoflimitatie (tabel 

4.4), zij het dat in de terreinen met hoge productie in de meeste gevallen 

wellicht geen sprake is van limitatie. In enkele venige graslanden van de 

Daknamse Meersen, waar N/P ratio’s balanceren op de kritische grens, lijkt 

K evenwel het limiterende nutriënt te zijn. De totale nutriëntengehaltes in 

de spruiten zijn voor alle bestudeerde terreinen echter zeer laag. 

Wat de pH betreft, heeft het voormalige landbouwgebruik in de 

natuurontwikkelingsterreinen tot een duidelijke pH-verhoging (1-2 eenheden) 

geleid in vergelijking met de goed ontwikkelde Calthions, natte glanshaver- 

en blauwgraslanden. 
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Figuur 4.5 : nutriëntenconcentraties in matig voedselrijke natte graslanden 

(witte staafjes : uitgangssituaties; zwarte staafjes: 

natuurreferentieterrein; grijze staafjes: natuurontwikkelingsterrein 
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Tabel 4.5: C/N- en C/P-ratio’s in natte graslanden: gemiddelde waarden ± 
standaardfout, telkens voor drie mengmonsters. Grenzen voor N-eutrofe 
standplaatsen (Succow, 1988); grenzen voor P-eutrofe standplaatsen 
(Kemmers, 1990) 
 

C/N C/P  

      

AS1 15,77 ±1,80 126,52 ±14,67 

AS2 13,21 ±0,45 110,52 ±3,45 

AS3 12,57 ±0,67 56,62 ±23,61 

AS4 11,48 ±0,64 26,78 ±3,05 

AS5 10,86 ±0,19 21,62 ±0,93 

DM1 13,14 ±2,97 154,94 ±90,39 

DM2 15,09 ±0,50 66,87 ±0,50 

DM3 16,15 ±2,21 278,55 ±215,57 

DM4 17,14 ±2,13 214,90 ±91,68 

DM5 18,73 ±0,50 237,11 ±0,50 

DM6 10,50 ±0,50 79,15 ±0,50 

LM1 43,56 ±55,73 70,73 ±11,77 

LM2 14,98 ±2,34 30,71 ±7,15 

LM3    99,54 ±13,03 

LM4    163,11 ±82,86 

SH1 19,83 ±1,87 52,17 ±19,66 

SH2 25,20 ±4,25 128,80 ±49,27 

SH3 21,84 ±0,93 121,46 ±22,13 

SH4 21,84 ±0,50 124,50 ±0,50 

SH5 19,98 ±1,12 76,63 ±7,94 

SH6 3,15 ±0,47 32,04 ±2,94 

 
Eutrofe standplaatsen   < 21      < 1700 
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Tabel 4.6: Nutriëntengehalte en N/P-, N/K- en P/K-ratio’s van de 

bovengrondse plantendelen: gemiddelde waarden van drie mengmonsters. 

Kritische grenzen voor N/P (Koerselman…) en N/K en P/K (Pegtel et al., 

1996). Lagere gehaltes dan deze kritische waarden duiden op deficiëntie 

voor het betreffend nutriënt. 

 

N P K N/P N/K P/K

DM1 2,37 0,18 1,75 12,95 1,36 0,10

DM2 2,31 0,33 1,64 7,00 1,41 0,20

DM3 1,76 0,13 0,88 13,89 2,01 0,14

DM4 2,00 0,15 0,55 13,02 3,65 0,28

DM5 1,87 0,15 0,42 12,47 4,45 0,36

DM6 2,48 0,29 0,54 8,55 4,59 0,54

LM1 1,30 0,18 0,52 7,34 2,48 0,34

LM2 2,45 0,27 1,18 9,07 2,08 0,23

LM3 1,06 0,16 1,08 6,44 0,98 0,15

LM4 1,23 0,52 1,44 2,39 0,86 0,36

SH1 1,74 0,30 1,94 5,81 0,90 0,15

SH2 1,45 0,20 1,29 7,11 1,12 0,16

SH3 2,01 0,27 1,96 7,35 1,02 0,14

SH4 1,68 0,34 2,49 4,94 0,67 0,14

SH5 1,59 0,25 1,49 6,36 1,07 0,17

SH6 1,66 0,20 1,00 8,16 1,65 0,20

AS2 1,37 0,14 1,45 10,05 0,95 0,09

AS3 1,16 0,16 0,85 7,40 1,37 0,19

AS4 0,76 0,17 1,17 4,38 0,65 0,15

AS5 0,75 0,18 1,06 4,07 0,71 0,17

 
Kritische grenzen       3-6  0,3-0,6     2-6      14 1,2    0,11 

 

 

 

4.2.2.3. Natte zilte graslanden in polders en duin-polderovergang 
 
De natuurontwikkelingsterreinen betreffen afgravingen van zeer voedselrijke 

graslanden op kleigronden (Uitkerke) of overstoven kleigronden (TRP 

Raversyde). Referentieterreinen (enkel Uitkerkse Polder) zijn bultige, 

natte, zilte graslanden (oude veen- en/of kleiwinningen). 

De reductie van nutriënten (Ntot en Ptot) door afgraven manifesteert zich 

zeer sterk in de afgraving van de duin-polderovergang in Raversyde. Dit 

geldt ook voor het extraheerbare P en voor het organische stofgehalte. De 

afgraving reduceerde hier  de zwaar bemeste zandige laag tot een dun laagje 

boven de onderliggende klei.  

In de Uitkerkse polder zijn de nutriëntengehaltes in 

natuurontwikkelingsterreinen en natuurreferentiegebieden vergelijkbaar. Een 

referentie voor de zwaar bemeste uitgangssituatie ontbreekt, maar de Ntot - 

en Ptot-gehaltes in natuurreferentie- en natuurontwikkelingsterreinen zijn 

vergelijkbaar met deze van de bemeste situaties in leemgronden en alluviale 

natte graslanden. Afgravingen hier hebben vermoedelijk een geringe impact 

op de nutriëntenhuishouding. 
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Figuur 4.6 :  nutriëntenconcentraties in natte, zilte graslanden in  

polders en duin-polderovergang (witte staafjes : uitgangssituaties; zwarte 

staafjes  natuurreferentieterrein; grijze staafjes: 

natuurontwikkelingsterrein 
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De lage C/N- en C/P-verhoudingen wijzen op een goede beschikbaarheid van 

zowel N als P. In de afgraving van TRP Raversyde benadert de C/N verhouding 

de kritische waarde zeer sterk (tabel 4.7).  

 
 
Tabel 4.7: C/N- en C/P-ratio’s in natte graslanden: gemiddelde waarden ± 

standaardfout, telkens voor drie mengmonsters. Grenzen voor N-eutrofe 

standplaatsen (Succow, 1988); grenzen voor P-eutrofe standplaatsen 

(Kemmers, 1990) 

 

C/N C/P  

      

TRP1 20,79 ±4,69 ±31,82 4,84 

TRP2 13,51 ±2,59 ±25,86 17,35 

UP1 11,08 ±1,11 ±71,60 38,84 

UP2 9,42 ±0,54 ±68,33 4,75 

UP3 50,61 ±71,48 ±55,41 13,17 

UP4 12,17 ±1,33 ±67,76 19,67 

 

Eutrofe standplaatsen             < 21             < 1700 
 
 

De zeer vergelijkbare N/P-ratio’s in zowel natuurreferentieterreinen als 

natuurontwikkelingsterreinen wijzen op stikstoflimitatie. N/K-ratio’s 

suggereren evenwel ook een mogelijke K-limitatie in deze terreinen (tabel 

4.8). 

 
Tabel 4.8: Nutriëntengehalte en N/P-, N/K- en P/K-ratio’s van de 

bovengrondse plantendelen: gemiddelde waarden van drie mengmonsters. 

Kritische grenzen voor N/P (Koerselman…) en N/K en P/K (Pegtel et al., 

1996). Lagere gehaltes dan deze kritische waarden duiden op deficiëntie 

voor het betreffend nutriënt. 

 

N P K N/P N/K P/K 

TRP1 1,26 0,15 0,78 8,24 1,61 0,20 

TRP2 2,44 0,34 2,00 7,18 1,22 0,17 

UP1 2,66 0,26 2,10 10,35 1,27 0,12 

UP2 2,60 0,23 1,61 11,32 1,62 0,14 

UP3 2,46 0,27 1,72 9,01 1,43 0,16 

UP4 1,96 0,17 1,26 11,85 1,56 0,13 

 
Kritische grenzen    3-6  ,3-0,6    2-6      14 1,2    0,11 

 
De afgravingen hebben een geringe invloed op de pH van de gebieden. In TRP-

Raversyde is er een lichte verhoging van de pH waarneembaar, welke 

mogelijks kan verklaard worden door het uitlogen van Ca uit het duinzand. 

In de Uitkerkse Polder zijn de pH’s in de afgravingen vergelijkbaar met 

deze van de natuurterreinen. 
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4.2.2.4. Voedselarme vochtige tot natte graslanden en heiden  
 
De natuurontwikkelingsterreinen van deze groep betreffen afgravingen van 

akkers en voedselrijke graslanden, in hooilandbeheer genomen bemeste 

graslanden en reeds geruime tijd (later extensief begraasde) braakliggende 

akkers. Het zijn vnl. zandgronden, vaak met ondiepe, moeilijk doorlaatbare 

lagen in de ondergrond. 

Ontgronding van terreinen leidde in Molsbergen, de Langdonken en in het 

Turnhoutsvennengebied (TV1) tot een aanzienlijke reductie van Ntot, die 

gelijk loopt met een aanzienlijke reductie in organische stof. In de 

ontgrondingen van Ruilverkaveling Ravels, de afgeplagde (TV1bis) en 

ontgronde delen (TV3 en TV4) van het Turnhouts Vennengebied blijft een 

gevoelige reductie van Ntot echter uit, hoewel steeds lagere organische 

stofgehaltes dan in de uitgangssituatie én de natuurreferentiegebieden 

worden bereikt. De hoge C/N-waarde in TV3 wijst echter op een slechte 

beschikbaarheid van N, zoals we die ook aantreffen in de 

natuurreferentiebieden (vochtige heiden van Turnhouts Vennengebied, de 

Teut, Ravels en de Gulke Putten). Merkwaardig genoeg wordt een slechte 

beschikbaarheid van N ook vastgesteld in het zeer recente 

natuurontwikkelingsperceel (bemesting recent gestopt + halfextensieve 

begrazing) van de Gulke Putten. 

In de niet afgegraven akkers (Teut: ± 20 jaar braak) en recent in beheer 

genomen graslanden (Gulke Putten, vliegveld Ursel) zijn Ntot - en 

organische stofgehaltes te vergelijken met de natuurreferentiegebieden. 

Vooral voor de in het  verleden zwaar bemeste en recente 

natuurontwikkelingsterreinen van het Vliegveld en Ursel en de  Gulke Putten 

was dit niet te verwachten, te meer daar ook de C/N-ratio’s te vergelijken 

zijn.  

In een aantal terreinen heeft afgraving ook geleid tot een sterke reductie 

van Ptot  in de bodem. Dit  is o.m. het geval in de Langdonken en het 

Turnhouts Vennengebied. De Ptot- en extraheerbaar P-gehaltes in de 

natuurreferentiegebieden zijn echter vrijwel altijd nog lager. In de niet-

ontgronde terreinen is het fosfaatgehalte in de 

natuurontwikkelingsterreinen veel hoger dan in de 

natuurreferentieterreinen. Dit is ook zo voor het reeds 20 jaar niet meer 

bemeste natuurontwikkelingsterrein in de Teut. 

N/P-ratio’s (tabel 4.8) van een aantal natuurreferentiegebieden wijzen op 

P-limitatie, meer bepaald in de heischrale graslanden van het Vliegveld te 

Ursel en de Gulke Putten, de vochtige heide van Ruilverkaveling Ravels. In 

twee ontgronde terreinen in het Turnhouts Vennengebied wijst de N/P-ratio 

ook op P-limitatie. In de meeste gevallen is N het limiterende nutriënt.  

De pH-waarden van de natuurontwikkelingsgebieden zijn meestal hoger dan de 

waarden in de natuurreferentieterreinen. De verschillen zijn echter vrij 

klein (minder dan één eenheid). 
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Figuur 4.7 :  nutriëntenconcentraties in voedselarme, vochtige tot 

natte graslanden en heiden (witte staafjes : uitgangssituaties; zwarte 

staafjes: natuurreferentieterrein; grijze staafjes: 

natuurontwikkelingsterrein) 
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Tabel 4.9: C/N- en C/P-ratio’s in natte graslanden: gemiddelde waarden ± 

standaardfout, telkens voor drie mengmonsters. Grenzen voor N-eutrofe 

standplaatsen (Succow, 1988); grenzen voor P-eutrofe standplaatsen 

(Kemmers, 1990) 

 

C/N  C/P  

      

GP1 43,65 ±17,59 135,16 ±31,53 

GP2 20,48 ±4,48 744,53 ±151,65 

HV1 22,47 ±4,13 39,96 ±7,94 

LD1 18,44 ±2,76 98,48 ±59,84 

LD2 13,07 ±1,21 20,43 ±2,80 

MOB1 56,23 ±36,78 202,83 ±217,73 

MOB2 14,87 ±0,48 40,84 ±8,48 

RA1 21,32 ±4,52 238,41 ±75,85 

RA2 18,39 ±2,54 62,42 ±2,30 

RA3 16,51 ±0,50 73,73 ±0,50 

TT2 17,71 ±1,48 94,05 ±25,06 

TT3 32,77 ±0,99 311,16 ±5,00 

TV1 6,85 ±3,52 133,71 ±39,31 

TV1bis 3,85 ±1,74 176,20 ±42,73 

TV1bis2 5,76 ±0,50 125,00 ±0,50 

TV2 22,27 ±0,50 412,06 ±0,50 

TV3 9,52 ±1,48 333,72 ±120,98 

TV4 7,41 ±0,50 144,14 ±0,50 

TV5 11,43 ±0,50 102,00 ±0,50 

VU1 17,28 ±2,86 329,53 ±62,01 

VU2 16,48 ±0,97 121,33 ±26,96 

 

Eutrofe standplaatsen             < 21             < 1700 
 
Tabel 4.10: Nutriëntengehalte en N/P-, N/K- en P/K-ratio’s van de 

bovengrondse plantendelen: gemiddelde waarden van drie mengmonsters. 

Kritische grenzen voor N/P (Koerselman…) en N/K en P/K (Pegtel et al., 

1996). Lagere gehaltes dan deze kritische waarden duiden op deficiëntie 

voor het betreffend nutriënt. 

N P K N/P N/K P/K

GP1 3,00 0,26 1,51 11,69 1,99 0,17

GP2 0,72 0,84 0,04 18,10 1,16 0,05

HV1 1,08 0,20 0,90 5,31 1,20 0,23

MOB1 2,21 0,33 2,14 6,70 1,03 0,15

MOB2 1,47 0,19 0,92 7,74 1,60 0,21

RA1 1,69 0,10 0,93 16,85 1,81 0,11

RA2 1,40 0,14 0,89 10,22 1,58 0,15

TV1 2,45 0,15 1,26 16,70 1,94 0,12

TV1bis 1,69 0,14 1,16 12,34 1,45 0,12

TV1bis2 2,14 0,23 1,15 9,30 1,86 0,20

TV3 1,85 0,09 1,02 19,82 1,82 0,09

TV4 2,01 0,20 0,57 10,05 3,53 0,35

TV5 1,69 0,25 1,48 6,76 1,14 0,17

VU1 1,66 0,07 1,10 24,63 1,51 0,06

VU2 1,04 0,17 0,97 5,98 1,07 0,18

LD1 1,01 0,21 0,98 4,90 1,03 0,21

LD2 0,66 0,12 1,11 5,35 0,60 0,11

 

Kritische grenzen    3-6  0,3-0,6  2-6      14  1,2   0,11 
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4.2.2.5. Voedselarme droge graslanden en heiden 
 
De natuurontwikkelingsterreinen zijn voormalige akkers, die na een 

braakfase ingeschakeld zijn in een extensief of intensief (konijnen) 

graasbeheer samen met heideterreinen. In de Teut is ook maaibeheer 

uitgevoerd, zij het niet systematisch. 

De Ntot -gehaltes in de voormalige akkers zijn zeer laag en te vergelijken 

met de gehaltes in de heideterreinen. Enkel in het Heidebos zijn de Ntot -

gehaltes nog beduidend hoger, ook in de akkers die al 10-12 jaar niet meer 

worden bemest of bewerkt. Opmerkelijk zijn ook de nog steeds hogere Ntot -

gehaltes in delen van het Hageven waar de bemesting nog enkele jaren werd 

verder gezet na het beëindigen van de landbouwactiviteiten ± 20 jaar 

geleden.  Het organische stofgehalte is laag en vergelijkbaar in 

natuurontwikkelings- en natuurreferentieterreinen. 

Fosfaat gedraagt zich totaal anders in deze terreinen. Enkel in de Teut 

worden in de natuurontwikkelings- en natuurreferentieterreinen lage en 

vergelijkbare Ptot- en extraheerbare P-gehaltes gemeten. In het Heidebos en 

het Hageven zijn de P-gehaltes veel hoger in de 

natuurontwikkelingsterreinen, waarvan enkele reeds 20 jaar uit productie 

werden genomen.  

In een aantal natuurontwikkelingsterreinen is N moeilijk beschikbaar (C/N > 

21). Dit geldt voor alle natuurontwikkelingsterreinen in het Hageven en de 

natuurrreferentieterreinen in de drie gebieden.  P is in alle gevallen goed 

beschikbaar (tabel 4.9).  

De N/P-ratio’s wijzen in bijna alle gevallen op N-limitatie. Belangrijk 

zijn wel de relatief hoge waarden in het natuurreferentieterrein van het 

Heidebos (13,5) én de P-limitatie in het natuurreferentieterrein van het 

Hageven. Mogelijks speelt in deze terreinen ook K een belangrijke rol (hoge 

N/K-waarde). 

Vooral in het Hageven worden in de natuurontwikkelingsterreinen hogere pH’s 

gemeten dan in de natuurreferentieterreinen (1-2 eenheden). 

 

 



 56

 
Figuur 4.7 :  nutriëntenconcentraties in voedselarme en droge 

graslanden en heiden (witte staafjes : uitgangssituaties; zwarte staafjes: 

natuurreferentieterrein; grijze staafjes: natuurontwikkelingsterrein) 
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Tabel 4.11: C/N- en C/P-ratio’s in natte graslanden: gemiddelde waarden ± 

standaardfout, telkens voor drie mengmonsters. Grenzen voor N-eutrofe 

standplaatsen (Succow, 1988); grenzen voor P-eutrofe standplaatsen 

(Kemmers, 1990) 
 

. C/N  C/P  

      

HB1 24,01 ±14,88 35,55 ±6,21 

HB2 10,57 ±0,50 13,03 ±0,50 

HB3 21,96 ±1,43 166,78 ±45,66 

HB4 18,91 ±2,66 45,14 ±8,78 

HB5 18,94 ±1,41 58,15 ±3,33 

HB6 18,23 ±1,51 54,59 ±9,21 

HB7 14,10 ±1,15 51,82 ±3,91 

HV2 24,09 ±4,94 44,60 ±20,13 

HV3 26,21 ±1,52 52,81 ±21,10 

HV4 23,16 ±4,56 55,92 ±4,90 

HV5 33,52 ±0,50 403,85 ±0,50 

TT1 18,16 ±0,55 80,64 ±12,76 

TT4 26,12 ±0,52 214,16 ±60,08 

 
Eutrofe standplaatsen   < 21      < 1700 

 

 
Tabel 4.12: Nutriëntengehalte en N/P-, N/K- en P/K-ratio’s van de 

bovengrondse plantendelen: gemiddelde waarden van drie mengmonsters. 

Kritische grenzen voor N/P (Koerselman…) en N/K en P/K (Pegtel et al., 

1996). Lagere gehaltes dan deze kritische waarden duiden op deficiëntie 

voor het betreffend nutriënt. 

 

N P K N/P N/K P/K

HB1 2,45 0,41 2,06 5,98 1,19 0,20

HB3 1,08 0,08 0,36 13,50 3,00 0,22

HB4 1,19 0,21 0,81 5,67 1,47 0,26

HB5 1,19 0,20 1,01 5,97 1,18 0,20

HB6 1,60 0,22 0,91 7,40 1,77 0,24

HB7 1,96 0,28 1,45 7,13 1,35 0,19

HV2 1,42 0,23 1,05 6,25 1,35 0,22

HV3 1,75 0,23 1,07 7,61 1,64 0,21

HV4 1,42 0,19 0,93 7,45 1,53 0,21

HV5 2,06 0,09 0,46 22,89 4,48 0,20

 
Kritische grenzen    3-6   0,3-0,6   2-6       14  1,2    0,11 
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4.3. Herstelmogelijkheden                    
 
Voor een groot aantal natuurontwikkelingsterreinen werden 

natuurreferentieterreinen gevonden in de onmiddellijke omgeving van de 

natuurontwikkelingsterreinen. Het uitgangspunt hierbij was dat deze 

referentieterreinen eenzelfde bodemtype (bodemserie) hadden als de 

natuurontwikkelingsterreinen. Hierbij wordt verondersteld dat dezelfde door 

de bodemkaart getypeerde drainageklassen (die bepaalde ranges van 

grondwaterschommelingen aanduiden) nog steeds gelden of in eenzelfde mate 

veranderd zijn in zowel natuurreferentie- als natuurontwikkelingsterreinen. 

Dit is van belang bij de beoordeling van natuurontwikkelingsterreinen 

waarin geen ingrepen in de hydrologie van het terrein zijn gebeurd. In 

terreinen waar dit wel gebeurde, werden peilen gemeten, of gegevens 

opgevraagd en getoetst aan de referentiesituaties. Tevens werd in een 

aantal gevallen de grondwaterkwaliteit gemeten. 

De herstelmogelijkheden van de verschillende types hangen in de meeste 

gevallen af van het bereiken van een (matig) voedselarme situatie, die zich 

weerspiegelt in meso- of oligotrofe standplaatsen en een lage 

productiviteit.  

Bij de beoordeling van de nutriëntenhuishouding wordt dan ook rekening 

gehouden met de beschikbaarheid van het limiterende nutriënt, de productie 

én de toestand in de referentieterreinen.  

 

In Tabel 4.13  worden de verschillende abiotische parameters afgewogen 

t.ov. van de referentietoestand en literatuurgegevens. 
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Tabel 4.13. :  kansen voor herstel onder huidige omstandigheden:  - = 

slecht; +/- = matig; + = goed; ++ zeer goed (cijfers vetjes gedrukt: 

inschatting, geen meting, enkel gebruikt bij zeer lage productie); n.r. = 

niet relevant;  ? = geen gegevens 

 

terrei
n 

grondwater-
kwaliteit 

grondwater-
peil 

productie nutriënten beheer combinatie 

AB1 n.r. n.r. ? +/-  +/- +/- 

AB3 n.r. n.r. ? + + + 

AB5 n.r. n.r. ? +/-  +/- +/- 

BTR1 n.r. n.r. ? +/-  +/- +/- 

MB2 n.r. n.r. ? +  +/- + 

MB3 n.r. n.r. ? +  +/- + 

RD1 n.r. n.r. ? + + + 

RD4 n.r. n.r. ? +  +/- + 

RD7 n.r. n.r. ? + + + 

AS2 ? + - +  ++ + 

AS4 ? + ++ + ++ + 

AS5 ? ? ? + + + 

DM1 ? ++ ? ++ ++ ++ 

DM3 ? ++ ? ++  ++ ++ 

DM6 ? ++ ? ++  ++ ++ 

LM1 ++ + - + ++ + 

LM3 ++ ++ ++ ++  ++ ++ 

SH1 ++ ++ ? + +/- + 

SH2 ++ ++ ? ++ +/- + 

SH3 ++ ++ ? ++ +/- + 

SH4 ++ ++ ? ++ +/- + 

SH5 ++ ++ ? ++ +/- + 

TRP1 ++ ++ ++ ++  + ++ 

UP1 ++ ++ + ++  +/- + 

UP3 ++ ++ + ++  +/- + 

GP1 ? + ? +/-  +/- +/- 

HV1 ? + ++ +/-  +/- + 

LD1 ++ + ++ ++  ++ ++ 

MOB2 ++ ++ + +/-  ++ + 

RA2 ++ + + +/- ++ + 

TT2 ? ? + +  +/- + 

TV1 ? ++ ++ +  + + 

TV1bis ? + ? +  + + 

TV3 ++ ++ + ++  ++ ++ 

TV4 ++ + + +  + + 

VU2 ? + - +/-  ++- + 

HB1 n.r. n.r. ? -  +/- -/+ 

HB4 n.r. n.r. ? -  +/- -/+ 

HB5 n.r. n.r. + +  +/- + 

HB6 n.r. n.r. + +  +/- + 

HB7 n.r. n.r. ? -  +/- -/+ 

HV2 n.r. n.r. + +  +/- + 

HV3 n.r. n.r. + +  +/- + 

HV4 n.r. n.r. - +  +/- -/+ 

TT1 n.r. n.r. + ++  +/- + 
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HOOFDSTUK 5: 
VESTIGINGSMOGELIJKHEDEN VOOR 
DOELSOORTEN VANUIT DE NABIJE 
OMGEVING 
 
 
Naast het vaak moeilijke herstel van een gunstige abiotische situatie, zijn 

ook biotische beperkingen vaak van groot belang bij natuurontwikkeling: 

doelsoorten zijn vaak niet of weinig aanwezig in de zaadbank en hun 

dispersie in een versnipperd landschap is problematisch (Bakker & Berendse, 

1999). 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op dispersiemogelijkheden vanuit de nabije 

omgeving. 

 
 

5.1. Floragegevens uit omliggende kwartierhokken 
 
De kennis van de lokale of regionale “speciespool” kan bijdragen tot een 

betere inschatting van de potentiële soortensamenstelling van een te 

herstellen site (Zobel et al., 1998). Vergelijkbare kennis is o.m. op 

ecotoopgroepniveau beschikbaar op km-hokschaal voor heel Vlaanderen (Van 

Landuyt et. al, 2000). Deze informatie wordt gebruikt om een globaal beeld 

te schetsen van de ruimtelijke ligging van de onderzochte sites t.o.v. 

potentiële bronnen voor zaaddispersie. 

 

 

5.1.1. Schematische voorstelling en berekening van de scores 
 
Voor 17 geselecteerde gebieden werd voor de relevante ecotoopgroepen het 

aantal kenmerkende soorten van de omliggende kwartier- (=km-) hokken 

gebruikt om enerzijds de mogelijkheden voor vestiging vanuit de nabije 

omgeving te visualiseren en anderzijds om score P
y 
te berekenen, die een 

maat is voor de mogelijkheid van doelsoorten om een 

natuurontwikkelingsgebied te koloniseren (Tabel 5.1). 

 
In bijlage 5.1 wordt het aantal doelsoorten per km-hok weergegeven. De 

terreinen werden onderverdeeld in de 5 grote groepen die ook in hoofdstuk 4 

werden gebruikt. 
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Tabel 5.1. Scores  Py voor relevante ecotoopgroepen 

 
 A12 A17 A18 bK2

0 

bK4

0 

bK6

0 

zK2

0 

K21 K22 K23 K27 K41 K42 K43 K46 K61 K62 

                  

HB                3,9 18,

6 

HV2-4                6,7 8,1 

TT1                16,

2 

15,

7 

                  

HV1            3,5 3,3     

TT2            17,

7 

4,3     

VU            6,7 7,1     

GP        7 21,

9 

  8,9 27,

6 

    

MOB        2 2   2,8 14,

3 

  0,8 3,1 

TV1 0,8 7,3                

TV1bi

s 

          28  8,8     

TV3-4        11 6,2   5,9 7,3     

RR            2 3,8     

                  

LM1,3           31,

2 

      

DM3  35,

9 

34,

6 

              

DM1,6           61,

2 

   54,

1 

  

SH1-4           6,8    9,2   

SH5           14,

6 

   23,

8 

  

AS2         7,3  19,

7 

 6,2  30,

2 

  

AS4-5           31,

6 

   53,

6 

  

                  

TRPR    1,3 5,8 5,1            

UP1    24,

9 

10,

2 

 14,

3 

          

UP3    20,

1 

9,9  10,

7 

          

                  

MB2               53   

MB3               59,

6 

  

RD              9 65,

4 

  

AB              24 64,

4 

  

AB3,5              19,

2 

61,

8 
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5.1.2. Interpretatie 
 

De interpretatie van de scores gebeurt per ecotoopgroep. Gezien het 

verschil in aantal kenmerkende soorten in elk van deze groepen zijn de 

waarden niet onderling te vergelijken. 

Figuur 5.1. toont het relatieve belang van de verschillende ecotoopgroepen 

in de voor natuurontwikkeling relevante locale speciespool bij 

gelijkaardige projecten. In de gebiedsbesprekingen wordt verder ingegaan op 

de potenties voor natuurontwikkeling a.d.h.v. de samenstelling van de 

locale speciespool. 

 

 
 
Figuur 5.1. :  Belang van de locale speciespool voor de onderzochte 

natuurontwikkelingsprojecten  
 

 

Voor droge schraallanden en heiden worden zijn vooral soorten uit 

ecotoopgroep K62 (pioniersvegetaties en graslanden op droge, voedselarme, 

neutrale bodem)  vrij goed vertegenwoordigd. De locale speciespool van de 

zuurdere variant is enkel in de omgeving van de Teut goed ontwikkeld. 

Bij de vochtige tot natte variant zijn behalve in de kempische gebieden de 

Teut en het  Turnhouts vennengebied eveneens de soorten uit neutrale 

milieus van belang in de locale speciespool. Vnl. soorten uit voedselarme, 

zure én natte milieus zijn vaak afwezig.  

Voor de ontwikkeling van soortenrijke graslanden op matig voedselrijke, 

vochtige tot natte bodems zijn doelsoorten vaak goed vertegenwoordigd 

(natuurontwikkeling in alluviale graslanden met vaak verspreid voorkomende 

relicten). Enkel in het Smeetshof is de locale speciespool eerder arm. 
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In het poldergebied is vooral een goed ontwikkelde locale speciespool 

aanwezig in  de Uitkerkse Polder. In de duinpolderovergang is deze zeer 

arm. 

In de leemstreek zijn soorten van matig voedselrijke vochtige graslanden 

overal vrij goed vertegenwoordigd. De waardevolle soorten uit kalkrijke 

milieus zijn vooral in Altenbroek vrij vertegenwoordigd. In het Rosdel en 

in het Moenebroek is dit veel minder het geval. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat soorten uit uitgesproken voedselarme 

milieus vaak ontbreken of weinig voorkomen in de locale speciespool.  

Doelsoorten uit matig voedselrijke en voedselrijke milieus zijn veel beter 

vertegenwoordigd. 

 

 

5.2.  Inschatting van de potenties voor vestiging van 
doelsoorten vanuit de omgeving a.d.h.v. overige 
terreinkenmerken. 
 

Kansen voor de vestiging van doelsoorten stijgen naarmate het zaadaanbod in 

de omgeving groter is. Nabijgelegen natuurreferentiegebieden, van waaruit 

spontane kolonisatie mogelijk is via wind of water, of van waaruit zaden of 

plantendelen kunnen worden meegebracht door grazers of maaimachines 

(Strykstra & Verweij, 1995) kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Voor 

de geselecteerde gebieden werden naast de uit de ontwikkelingsgraad van de 

kwartierhokken afgeleide kansrijkdom (zie 5.1), ook veldwaarnemingen en 

andere factoren ingeschat zoals de afstand tot natuurreferentiesites,  

kolonisatie vanuit perceelsranden, dispersiemogelijkheden via terreinbeheer 

(maaimachines, grazers) en overstromingen.  In tabel 5.1 worden de gegevens 

geïntegreerd en wordt een globale inschatting gemaakt van de 

vestigingskansen op basis van die ruimtelijke patronen, natuurlijke 

processen en beheer. 

De specifieke verspreidingsmechanismen van de doelsoorten konden nog niet 

worden onderzocht. 

 

Tabel 5.1: kansen voor vestiging van doelsoorten vanuit de nabije omgeving 
(kwartierhok : -  = weinig kansrijk; + = matig kansrijk; ++ = kansrijk; 
afstand referentie : - = niet aangrenzend;  
+ = aangrenzend klein terrein; ++ aangrenzend groot terrein; grazers: + = 
samen begraasd; - = niet samen begraasd; maaimachines : - =  verspreiding 
niet mogelijk; + = verspreiding wel mogelijk; ++ = verspreiding zeer 
waarschijnlijk; water: - = verspreiding via water onmogelijk; + = 
verspreiding via water mogelijk; combinatie: : -  = weinig kansrijk; +/- = 
matig kansrijk; +  = kansrijk; ++ = zeer kansrijk 
 

terrei
n 

locale 
species-pool 
in actuele 

en 
omringende 
km-hokken 

afstand tot 
referentie-

terrein 

grazers maai-
machines 

water combinatie 

AB1 ++ + - - - +/- 

AB3 ++ + - - - +/- 

AB5 ++ - + - - +/- 

MB2 + - + - - +/- 

MB3 ++ - + - - +/- 

RD1 ++ + - + - + 

RD4 ++ - - - - - 

RD7 ++ - - + - +/- 

AS2 - + - + + +/- 



 65

AS4 + + - ++ + + 

AS5 + + - ++ + + 

DM1 ++ - + - + + 

DM3 ++ - - - ++ + 

DM6 ++ ++ - + + ++ 

LM1 ++ - - ++ + ++ 

LM2 - - - - + - 

LM3 ++ + - ++ ++ ++ 

SH1 - + + - + +/- 

SH2 - + + - + +/- 

SH3 - + + - + +/- 

SH4 - - + - + +/- 

SH5 - - + - + +/- 

TRP1 + - - - - - 

UP1 ++ + - - + + 

UP3 + + - - + +/- 

GP1 ++ ++ + - - ++ 

HV1 - ++ + - - +/- 

LD1 ++ - - + - +/- 

MOB2 - - - - - - 

RA2 - + - + - +/- 

TT2 ++ + + - - + 

TV1 - - - - - - 

TV1bis + - - + - +/- 

TV3 - + - + - +/- 

TV4 - + - + - +/- 

VU2 + + - ++ - + 

HB1 - + + - - +/- 

HB4 - - + - - - 

HB5 - - + - - - 

HB6 - - + - - - 

HB7 - - + - - - 

HV2 - + + - - +/- 

HV3 - + + - - +/- 

HV4 - + + - - +/- 

TT1 ++ ++ + - - ++ 
 

Voor de hele set, en voor de 5 grote groepen afzonderlijk, werd het aantal 

doelsoorten gerelateerd aan de mogelijkheden voor vestiging vanuit de 

nabije omgeving (score Py en combinatiescore uit Tabel 5.1). In geen van 

deze gevallen kon een significante correlatie worden gevonden.  
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5.3. Besluit 
 

Slechts weinig terreinen hebben een kansrijke ruimtelijke positie, die de 

snelle vestiging van doelsoorten toelaat. De bereikbaarheid van 

natuurontwikkelingsterreinen is voor die doelsoorten in het huidige 

versnipperde landschap (Tilman, 1997) of zelfs vanuit perceels- of 

slootranden (van Dorp, 1992) vaak problematisch. De rol van wind bij de 

dispersie van zaad wordt overschat (Bakker & Berendse, 1999). De wind als 

vector is slechts over zeer korte afstanden actief (Klooker, 1999). 

Bovendien blijken juist vooral ongewenste soorten de eerste kolonisators te 

zijn.  

De meeste kansen bieden terreinen die grenzen aan referentieterreinen en 

die samen worden beheerd. Positieve effecten hiervan zijn duidelijk te zien 

in o.m. de Leiemeersen (b.v. spectaculaire verspreiding door water en 

maaimachines van Pedicularis palustris en Rhinantus angustifolius) en De 

Teut (kolonisatie van Calluna  vulgaris vanuit de perceelsrand).  

In sommige terreinen kan de goede ontwikkeling niet vanuit een kansrijke 

ruimtelijke situatie worden verklaard en is er grote evidentie voor 

regeneratie van doelsoorten uit de zaadbank (b.v. Turnhouts Vennengebied 

(TV1 en TV3), Molsbergen (MOB2)) of voor goede dispersiemogelijkheden van 

de doelsoorten (TRP Raversyde). 

Vestigingskansen voor doelsoorten van uit de omgeving kunnen niet los 

gezien worden van andere factoren zoals abiotiek en regeneratie vanuit de 

zaadbank. 
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HOOFDSTUK 6: 
VEGETATIEONTWIKKELING 
 
 

6.1.  Screening vegetatieontwikkeling op voormalige 
landbouwgronden  
 

6.1.1  Inleiding en vraagstelling 
 
De screening van de vegetatie in zeer uiteenlopende 

natuurontwikkelingsprojecten probeert in eerste instantie een antwoord te 

zijn op de vraag welke vegetatietypes op voormalig intensieve 

landbouwgronden aanwezig zijn in Vlaanderen. Er werd vanuit enquêtering 

gestart en geselecteerd op basis van diverse criteria (zie materiaal en 

methoden).  

Een tweede vraag heeft betrekking op de aan- of afwezigheid van doelsoorten 

in natuurontwikkelingsterreinen: welke soorten komen terug en in welke 

milieus? 

Via indirecte gradiëntanalyse (ordinatie) en de informele interpretatie 

ervan (geen omgevingsvariabelen gemeten) wordt geprobeerd om een eerste 

inzicht te verwerven in het belang van de voor de vegetatieontwikkeling 

bepalende factoren. 

 

De dataset is zeer heterogeen. Dit is o.a. het gevolg van de grote 

geografische spreiding, de zeer uiteenlopende bodemtypes, de aard van de 

ingreep en  de ontwikkelingstijd. Alleen het voormalige gebruik, nl. 

intensief landbouwgebruik met hoge mestgift, geldt voor alle opgenomen 

vegetaties met uitzondering van de referentiesites.  

In totaal werden 235 Tansley-opnames uit 44 gebieden gebruikt voor de 

verwerking. 

 

 

 



 68

6.1.2  Resultaten 
 

6.1.2.1. Algemene bespreking – toetsing aan de referentiekaders 
 
6.1.2.1.1.  Rode lijstsoorten 
 
In totaal kwamen in 50 van de 235 opnamen, verspreid over 22 gebieden (26 

deelprojecten), 36 rode lijstsoorten voor (Tabel 6.1). Daarvan zijn 2 

soorten zeer sterk bedreigd, 2 soorten sterk bedreigd en 12 soorten 

bedreigd.  Twintig soorten zijn potentieel bedreigd. Deze laatste categorie 

stemt overeen met de categorie “zeldzaam” in andere rode lijsten.  

 

Tabel 6.1 : Rode lijstsoorten (+ ecotoopgroep waarin ze thuis horen; niet 
noodzakelijk kenmerkende soorten) 
 

rode lijstcategorie soort ecotoopgroep 

Juncus tenageia K22 zeer sterk bedreigd 

Utricularia intermedia A12 

Pedicularis palustris K22 sterk bedreigd 

Utricularia vulgaris A17 

Apium graveolens bK20 

Carex distans bK20, zK20 

Cyperus fuscus K27 

Dactylorhiza majalis K23, K27 

Dactylorhiza maculata K21, K22, K41, K42 

Littorella uniflora A12 

Myriophyllum alterniflorum  A12 
Puccinellia capillaris bK20 

Rhynchospora fusca K21 

Senecio aquaticus K27 

Spergularia marina bK20 

bedreigd 

Viola canina  K42 

Acorus calamus A18 

Butomus umbellatus A18 

Carex panicea K22 

Callitriche truncata subsp. 
occidentalis  

? bK20, bA18 

Dactylorhiza praetermissa K23, K27 

Genista pilosa K41 

Gentiana pneumonanthe K21 

Hordeum secalinum K48, bK40 

Hypericum elodes  A12 

Juncus compressus K27  

Kickxia elatine K47 

Lycopodiella inundata K21 

Osmunda regalis K21, K22, K27 

Potamogeton polygonifolius A12, A17 

Sagina maritima bK40 

Salicornia europaea  zK20 

Scirpus tabernaemonti A18 

Spergularia media zK20 

Stachys arvensis K46 

potentieel bedreigd 

Suaeda maritima  zK20 
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Dertig van die rode lijstsoorten komen voor in natte (21) of aquatische (9) 

ecotopen. De overige 5 soorten zijn kenmerkend voor vochtige ecotopen. 

Binnen de rode lijst zelf blijkt dit ook de talrijkste groep te zijn. 

Zestien rode lijstsoorten zijn gebonden aan uitgesproken voedselarme 

milieus. Acht soorten zijn kenmerkend voor zilte en/of brakke milieus. 

Opvallend is het ontbreken van rode lijstsoorten van droge, schrale milieus 

(Figuur 6.1). 

 

Figuur 6.1 : Vertegenwoordiging Rode Lijstsoorten per ecotoopgroep 
 

 
Rode lijstsoorten komen voor in volgende natuurontwikkelingsprojecten: 

Heidebos, Turnhouts Vennengebied, Molsbergen, Daknamse Meersen, Uitkerkse 

Polder, Gevaerts Noord, Zevenbergen, Hageven , Tenhaeghdoornheide, 

Schorreweide, Schobbejak, Rosdel, TRP Raverseyde, Ronde Put, 

Ruilverkaveling Ravels, Leiemeersen, Grote Keignaert, Hoeve Cardinael, Rode 

Poort, Smeetshof en St.-Maartensheide. 
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Wanneer het voorkomen van rode lijstsoorten getoetst wordt aan de gebruikte  

natuurontwikkelingsmaatregelen, lijkt vooral de maatregel “ontgronden” 

goede resultaten op te leveren (Figuur 6.2). Dit beeld moet wel genuanceerd 

worden (zie verder bij de vegetatiebespreking). Duidelijk is wel dat rode 

lijstsoorten van vnl. natte voedselrijke en matig voedselrijke ecotopen 

goed reageren op de uitgevoerde maatregel.   

 

Figuur 6.2 : Aantal projecten met Rode lijstsoorten per ecotoop en 
uitgevoerde maatregel 
 
 
6.1.2.1.2. Doelsoorten (CLM-ecotopenstelsel) 
 
In totaal komen 130 kenmerkende soorten van de relevante ecotoopgroepen 

voor in de onderzochte NO-gebieden. Daarvan kunnen 128 soorten als 

doelsoorten beschouwd worden (tabel 6.2). Twee soorten kunnen als doelsoort 

geschrapt worden omdat hun betekenis voor het natuurbehoud weinig relevant 

is. Het zijn Juncus effusus en Alopecurus geniculatus, die beiden zeer veel 

optreden in allerlei natte en verstoorde milieus.  

 

 

Tabel 6.2: doelsoorten in NO-gebieden per ecotoopgroep 

 
A12 A17 
 Hypericum elodes Alisma plantago-aquatica  Potamogeton 

polygonifolius 
 Littorella uniflora  Carex acuta  Ranunculus peltatus 
 Lythrum portula  Carex pseudocyperus  Rumex hydrolapathum 
 Myriophyllum 
alterniflorum 

 Hottonia palustris  Sparganium emersum 

 Potamogeton 
polygonifolius 

 Lemna minor  Sparganium erectum 

 Scirpus fluitans  Lemna trisulca  Typha latifolia 
 Utricularia intermedia  Nasturtium microphyllum  Utricularia vulgaris 
 Veronica scutellata  Oenanthe aquatica  Veronica catenata 
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A18 bK20 zK20 

 Acorus calamus  Apium graveolens Salicornia europaea 
 Alisma plantago-aquatica  Aster tripolium Spergularia media 
 Butomus umbellatus  Glaux maritima Suaeda maritima 
 Nasturtium microphyllum  Juncus gerardiii Aster tripolium 
 Potamogeton berchtoldii  Puccinellia capillaris Carex distans 
 Rumex hydrolapathum  Puccinellia distans Juncus gerardiii 
 Scirpus lacustris  Pulicaria dysenterica  Glaux maritima 
 Veronica catenata  Samolus valerandi Spergularia marina 
 Zannichellia palustris  Spergularia marina  
 

K22 K23 bK40 

 Carex demissa  Dactylorhiza majalis Sagina maritima 
 Carex panicea  Dactylorhiza 

praetermissa 
Atriplex prostrata 

 Drosera intermedia  Galium uliginosum Hordeum secalinum 
 Drosera rotundifolia  Ranunculus flammula Plantago coronopus 
 Galium uliginosum   
 Hypericum elodes K21 K41 

 Juncus acutiflorus  Drosera intermedia  Calluna vulgaris 
 Lythrum portula  Drosera 

rotundifolia 
 Erica tetralix 

 Pedicularis palustris  Erica tetralix  Genista anglica 
 Pilularia globulifera  Gentiana  

 pneumonanthe 
 Genista pilosa 

 Ranunculus flammula  Juncus acutiflorus  Gentiana pneumonanthe 

 Scirpus setaceus  Juncus tenageia  Juncus squarrosus 

 Veronica scutellata  Rhynchospora fusca  Luzula multiflora 

  Scirpus setaceus  

 
K42  K27 

 Carex ovalis  Achillea ptarmica Gnaphalium uliginosum 
 Carex panicea  Caltha palustris  Juncus acutiflorus 
 Centaurium erythraea  Carex acuta  Juncus articulatus 
 Hypericum humifusum  Carex acutiformis  Juncus compressus 
 Luzula multiflora  Carex disticha  Juncus inflexus 
 Solidago virgaurea  Carex vesicaria  Lychnis flos-cuculi 
 Viola canina  Cirsium palustre   Lycopus europaeus 
  Cyperus fuscus  Pulicaria dysenterica  
K43  Dactylorhiza majalis  Ranunculus flammula 
 Agrimonia eupatoria  Dactylorhiza 

praetermissa 
 Rumex acetosa 

 Campanula rapunculus  Epilobium obscurum  Senecio aquaticus  
 Leontodon hispidus  Equisetum fluviatile  Thalictrum flavum 

 Origanum vulgare  Equisetum palustre  Veronica beccabunga 

  Galium uliginosum  Veronica catenata 

  Glyceria declinata  Veronica scutellata 

  Gnaphalium luteoalbum  

   

 

K46 K61 K62 

 Achillea millefolium   Aira caryophyllea  Aira caryophyllea 
 Carex ovalis   Calluna vulgaris  Aira praecox 
 Chrysanthemum segetum  Deschampsia flexuosa  Aphanes inexspectata 
 Clematis vitalba  Genista anglica  Calluna vulgaris 
 Cynosurus cristatus  Genista pilosa  Hieracium pilosella 
 Lathyrus pratensis  Hieracium bauhinii  Hypochaeris radicata 
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 Leucanthemum vulgare  Hieracium laevigatum  Luzula campestris 
  Plantago lanceolata  Hieracium pilosella  Ornithopus perpusillus  
 Prunella vulgaris  Hieracium umbellatum  Rumex acetosella 
 Ranunculus acris  Luzula campestris  Spergularia rubra  
 Rumex acetosa  Ornithopus perpusillus  Teesdalia nudicaulis 
 Saxifraga granulata  Rumex acetosella  Teucrium scorodonia 

 Stachys arvensis  Spergula morisonii  Veronica officinalis 

 Stellaria graminea  Teesdalia nudicaulis  Viola canina 

 Trifolium pratense  Veronica officinalis  

 Vicia cracca   

 Viola arvensis   

 
Vooral van de groep van pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties 

op natte, matig voedselrijke bodem (K27) worden veel doelsoorten 

teruggevonden in de natuurontwikkelingsgebieden. Doelsoorten van 

pioniersvegetaties en graslanden op natte (K23) en vochtige (K43), 

voedselarme, basische bodem zijn het minst vertegenwoordigd (Figuur 6.3). 

Kenmerkende soorten voor droge, schrale milieus zijn in tegenstelling tot 

rode lijstsoorten uit die groepen wel vrij goed vertegenwoordigd (in totaal 

22 soorten). 

 

Figuur 6.3 : spreiding aantal doelsoorten per ecotoopgroep 
 
 
Vele doelsoorten komen, in tegenstelling tot de rode lijstsoorten, voor in 

ecotopen, die ontstonden door herstelbeheer (Figuur 6.4). Toch blijven ook 

de meer ingrijpende maatregelen (ontgronden) belangrijk. Het geringe 

aandeel van de ingreep plaggen is, net zoals bij de evaluatie van de rode 

lijstsoorten, vooral een gevolg van het geringe aantal projecten waarin 

deze maatregel werd uitgvoerd.  
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 Figuur 6.4: Aantal projecten met Rode lijstsoorten per ecotoop en 
uitgevoerde maatregel 

 
 

6.1.2.2. Classificatie van de opgenomen vegetaties 
  
6.1.2.2.1 Inleiding 
 
Op basis van de two-way-tabel uit Twinspan en de toetsing hiervan met de 

verworven terreinkennis, werd een 14-delige classificatie aangehouden.  

Over het algemeen komt deze classificatie niet overeen met de bestaande, 

bekende fytosociologische indelingen (Schaminée et. al, 1995-99 Westhoff, 

1975). Dit zou een gevolg kunnen zijn van de ontwikkelingsgraad van de 

vegetaties in de natuurontwikkelingsgebieden. Dit zijn vaak onstabiele 

vegetaties, die gekenmerkt worden door lage bedekkingen in pioniersstadia 

(die hoogstens te vergelijken zijn met rompgemeenschappen van diverse 

types) of het voorkomen van competitieve soorten in deze stadia. Hierop 

wordt verder in de tekst ingegaan. 

De meeste groepen worden getypeerd door een aantal kenmerkende soorten, die 

de basis vormen voor de opsplitsing in verschillende vegetatietypen. In de 

gehanteerde opnameset komen de kenmerkende soorten niet of nauwelijks 

overeen met de doelsoorten voor natuurontwikkeling. Dit wil echter niet 

zeggen dat de doelsoorten niet voorkomen in de natuurontwikkelingsgebieden, 

wel dat hun voorkomen niet bepalend is voor de afbakening van de hier 

verkregen groepen.  

In de verkregen groepen komen vaak ook soorten voor, die kenmerkend zijn 

voor zeer verschillende ecotoopgroepen. Zowel de ontwikkelingsgraad als de 

grote verscheidenheid aan milieus die door natuurtechnische ingrepen in een 

fijnmazig patroon ontstaan, liggen hier wellicht aan de oorsprong. 
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6.1.2.2.2. Indeling 
 
Op het eerste niveau wordt een opsplitsing gemaakt tussen schraallanden en 

meer voedselrijke situaties. Toch komen ook in deze tweede groep nog 

voedselarme graslanden en natte heide voor. Het betreft dan echter steeds 

zeer natte situaties. 

Op het tweede niveau worden de schraallanden in de zeer droge (1) en 

vochtige heides of heischralen (2) opgesplitst. De tweede groep wordt 

opgesplitst in nat grasland en moeras enerzijds en vochtige graslanden en 

pioniersvegetaties anderzijds.  

Op het derde niveau worden van de natte graslanden en moerasvegetaties alle 

polderopnames afgesplitst van de moerassen en natte graslanden in 

voedselarmere venige- en zandige milieus. De vochtige graslanden en 

pioniersvegetaties worden opgesplitst in een groep met vochtige graslanden 

en ruderale ruigten op vochtige akkers en een groep met pioniersvegetaties 

(14) 

Op het vierde niveau worden de poldervegetaties verdeeld in 

poldermoeras(jes) (3) en natte poldergraslanden. Van de overige natte 

graslanden en moerasvegetaties worden laagveenmoerassen (4) afgesplitst. 

Verder worden de ruderale ruigten (13) gescheiden van de overige vochtige 

graslanden. 

Op het vijfde niveau worden de natte graslanden verdeeld in een groep met 

zilte graslanden (5) en een onduidelijke groep met storingsvegetaties (6). 

De natte graslanden en moerasvegetaties in zandig milieu worden gesplitst 

in een groep met mesotrofe moerasvegetaties (7) en een groep natte, matig 

voedselrijke tot voedselarme graslanden (8). Van de vochtige graslanden 

worden de goed ontwikkelde glanshavergraslanden (9) afgesplitst.  

Op het zesde niveau wordt van de groep van vochtige graslanden een groep 

met Dottergraslanden (10) afgesplitst.  

Op het zevende en laatste niveau worden de overige vochtige graslanden 

opgesplitst in matig voedselrijke (11) en zeer voedselrijke graslanden 

(12). 

 
De bovenstaande verdeling weerspiegelt slechts ten dele de grote 

ruimtelijke spreiding van de studiegebieden. Er zijn slechts enkele 

duidelijk geografisch gecorreleerde groepen afgebakend. Het betreft de 

moeras- en natte graslandvegetaties in de polders en de moeras- en natte 

graslandvegetaties in zandig milieu (kempisch + zandig Vlaanderen). 

 

De vetgedrukte nummers worden verder gebruikt bij de bespreking van de 

verschillende groepen. 
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         235 opnames 
 

 

schraalland          
 

1 droge schraallanden 2 vochtige, heischrale 

   (17)   graslanden (6)   
       moeras en   nat grasland 

       

    polders 

 

            

               3 poldermoeras(jes) (9) 4  laagveenmoeras (5) 

 

   natte polder  -  graslanden   

   

                     7   mesotroof moeras 8  matig voedselrijke  tot 

    5 zilte graslanden             6  verstoorde           in zandig milieu (19) voedselarme natte graslanden + 

        (18)   graslanden (4)        natte hei (10)   

  

 

       vochtige graslanden, pioniers- en ruderale vegetaties 
                    

                 
                14  pioniersvegetaties (32) 

   vochtige graslanden    13 vochtige, ruderale ruigten (52)     
 

 

           

             9 glanshavergraslanden (11)      

  

             

        10 dottergraslanden (4)        

      

  

   11 matig voedselrijke,  12 zeer voedselrijke, 

    vochtige graslanden (38) vochtige graslanden (10)  

 
Figuur 6.5 : hiërarchische opsplitsing volgens Twinspan (aantal opnames tussen haakjes)   
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6.1.2.3. Ordinatie 
 
Op de totale soortenset werd een DCA-analyse uitgevoerd. De belangrijkste 

assen  (die de meeste variatie verklaren) vertegenwoordigen gradiënten in 

trofie (as 1) en vochttoestand (as2) met resp. eigenwaardes van 0,753 en 

0,662 (Figuur 6.6). De door Twinspanclassificatie verkregen groepen zijn 

vrij goed te plaatsen binnen deze ordinatie. Algemene milieukenmerken van 

een aantal terreinen en groepen kunnen binnen het assenstelsel worden 

geïnterpreteerd t.o.v. referentieopnames (vet gedrukt met grijze 

achtergrond). Deze referentieopnames situeren zich vnl. in de linker 

helft en het centrale deel van de ordinatie (voedselarme tot mesotrofe 

milieus). Veruit het grootste deel van de opnames is gesitueerd in de 

rechter helft van de Figuur (eutrofe milieus). 

 

- In groep 1 (droge schraallanden en heiden) zijn de opnames vnl. 

gespreid volgens de trofiegradiënt, waarbij de droge schraallanden, 

ontwikkeld uit akkers voedselrijker zijn. De heidevegetaties (incl. de 

ingezaaide akkers) behoren tot de armste types uit de hele set. 

 

Natuurreferentiesites: 

- opn92:  droge heide   Hageven 

- opn100: droge heide   Teut 

- opn110: droge heide   Tenhaegdoornheide 

 

 

- In groep 2 (vochtige heischralen) zijn slechts enkele ingezaaide en 

afgegraven sites dicht bij de referentiesites gesitueerd. 

 

 Natuurreferentiesites: 
-  opn77:  vochtig schraalland Vliegveld Ursel 

- opn78:  vochtig schraalland Vliegveld Ursel 

- opn174: vochtige heide  Ruilverkaveling Ravels 

 

 

- Groep 3 (poldermoerasjes) en 4 (laagveenmoeras)zijn 

natuurontwikkelingsterreinen waar zeer natte of kwelbeïnvloede, 

voedselrijke systemen met succes zijn hersteld. Natuurreferentieterreinen 

ontbreken.  

 

- Groepen 5  (zilte graslanden) en 6 (verstoorde graslanden) zijn natte 

poldergraslanden. Verschillen in vegetatie tussen beide groepen kunnen 

moelijk door interpretatie in het licht van de belangrijkste assen 

verklaard worden.  

 

Natuurreferentiesites:  

- opn72: zilt grasland  Uitkerkse Polder 
- opn73: zilt grasland  Uitkerkse Polder 

 

 

Groepen 7 (mesotroof moeras in zandig milieu) en 8 (matig voedselrijke 

tot voedselarme natte graslanden + natte heide) illustreren het belang 

van doordacht inzetten van graafmachines. De in gelijkaardige 

omstandigheden afgegraven voormalige akkers of voedselrijke weiden, 

waarbij vernatting de hoofddoelstelling is, kunnen slechts succesvol 

genoemd worden indien een voldoende voedselarme situatie ontstaat. Dit is 

het geval in groep 8 en in een aantal terreinen van groep 7, die 

voldoende links in de  de ordinatiefiguur terug te vinden zijn (= 

voedselarm tot mesotroof). 

 

Natuurreferentiesites:  
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- opn91: geplagde natte heide Hageven    
     

 

Groepen 9 (Glanshavergraslanden), 10 (Dottergraslanden), 11 (matig 

voedselrijke, vochtige graslanden) nemen zowel qua trofie als 

vochtigheidstoestand een intermediaire positie in.  In de meeste gevallen 

bevinden de natuurontwikkelingsterreinen zich in een nog te voedselrijke 

situatie (groep 11). 

 

Natuurreferentiesites: 

- opn49: nat glanshavergrasland  Achter Schoonhoven 

- opn50:  nat glanshavergrasland  Achter Schoonhoven 

- opn62: vochtig schraalland (blauwgrasland)       “ 

- opn39: dottergrasland   Walsbergen 

- opn187 dottergrasland   Leiemeersen 

- opn225: kalkrijk glanshavergrasland Vallei van de  Veurs 

- opn226: kalkrijk glanshavergrasland Vallei van de  Veurs 

 

 

In groep 12 (zeer voedselrijke vochtige graslanden) en 13 (vochtige 

ruderale ruigten) zijn vnl. voormalige landbouwgronden, zonder 

ingrijpende inrichtingsmaatregelen begrepen. Gunstige 

vegetatieontwikkelingen zijn vooral te merken in een deel van groep 13, 

met name op akkers op leem en zand met een mesotroof karakter. In de 

meeste gevallen zijn het terreinen die reeds langere tijd (> 5 jaar) uit 

landbouw genomen zijn en een ontwikkelingsbeheer doormaken. 

 

Natuurreferentiesites: 

 - opn53:  droog schraalland   Wijngaardberg 

 - opn146: marjoleingrasland   Rosdel 

 

In groep 14 worden vnl. pioniersvegetaties in eerder droge, voedselrijke 

omstandigheden aangetroffen. Er zijn geen ingrijpende 

natuurontwikkelingsmaatregelen getroffen of er wordt geen intensief 
ontwikkelingsbeheer uitgevoerd. Gunstige ontwikkelingen zijn hier 

nauwelijks te verwachten, hoewel ook de factor tijd hier een rol speelt.  
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Figuur 6.6 : DCA vegetatiescreening, 
met aanduiding van de Twinspangroepen 
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6.1.2.4. Bespreking van de verschillende vegetatietypen  
 
Naast de kenmerkende soorten voor de groep, worden ook de preferentieel 

in de groep voorkomende soorten vermeld. Dit zijn soorten die in minstens 

de helft van de opnames in de groep voorkomen,  indien de groep meer dan 

10 opnames telt, of in 2/3 van opnames indien de groep minder dan 10 

opnames telt. Bovendien komen de soorten in een dubbel aantal opnames 

voor dan in de op hetzelfde niveau afgesplitste groep. 

Bij de doelsoorten, worden enkel die soorten vermeld die in de 

natuurontwikkelingspercelen (en niet in de “referentie natuur”) voorkomen 

vermeld. Hetzelfde geldt voor de Rode Lijstsoorten. 

De doelsoorten worden gerangschikt volgens de relevante ecotoopgroepen en 

de mate waarin ze karakteristiek zijn voor deze groep. 

 

De getallen (0,33, 0,5, 0,66, 1) zijn een maat voor kenmerkendheid van de 

soorten voor de ecotoopgroep waaronder ze zijn vermeld (zie methodiek).  

NO = Natuurontwikkelingsgebied. 

 

 

6.1.2.4.1.  Groep 1 : Droge schraallanden en Droge Heide 
 
Aantal opnames: 17 

 

Gebieden:  Tenhaegdoornheide, Teut, Hageven, Heidebos  

 

Aard:  

- voormalige, droge akkers 

- 3 referenties natuur (droge heide, recent geplagde droge heide) 

 

Kenmerkende soorten: geen 

 

Preferentiële soorten in deze groep 

Rumex acetosella, Rubus sp., Holcus mollis, Calluna vulgaris, Festuca 
ovina,  Agrostis capillaris, Carex pilulifera 
 
Syntaxonomie 

Deze groep sluit het meest aan bij Thero-Airion (Zilverhaververbond) en 
het Calluna-Genistion pilosae (Struikheide-Kruipbrem verbond) 

 
Doelsoorten in NO 

K41 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodem 

0,5  Genista anglica, Genista pilosa, Juncus squarrosus 
0,33 Calluna vulgaris, Erica tetralix, Luzula multiflora 
 

K42 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, neutrale 

bodem 
0,33  Centaurium erythraea, Luzula multiflora 
 

K61 pioniersvegetaties en graslanden op droge, voedselarme, zure bodem 

0,5  Genista anglica, Genista pilosa 
0,33     Calluna vulgaris, Deschampsia flexuosa, Rumex acetosella 
     

K62 pioniersvegetaties en graslanden op droge, voedselarme, neutrale 
bodem 
1  Teesdalia nudicaulis, Ornithopus perpusillus, Hieracium bauhinii 
0,5  Aira caryophyllea, Hieracium pilosella 
0,33   Luzula campestris, Rumex acetosella, Veronica officinalis,  
 Hieracium laevigatum, Hieracium umbellatum 
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Rode Lijstsoorten in NO 

soort rode lijstcategorie aantal opnames 

Genista pilosa potentieel bedreigd 3 

 
 
6.1.2.4.2 Groep 2 : Vochtige heischrale graslanden  
 
Aantal opnames: 6 

2 opnames (Vliegveld Ursel, St.-Maartensheide) werden door Twinspan bij 

de groep van vochtige graslanden ingedeeld. Wij vonden het beter om ze, 

omwille van het voorkomen van gelijkaardige doelsoorten (evenwel met 

andere bedekkingen), standplaatsfactoren en geografie, bij de groep van 

de vochtige heischralen in te delen en te behandelen. 

 

Gebieden: Vliegveld Ursel, Teut, Ruilverkaveling Ravels, St.-

Maartensheide 

 

Aard:  

- 3 referentiepercelen voor vochtig heischraal grasland 

- 1 met heideplagsel ingezaaide akker  

- 1 afgegraven randzone van een akker 

- 1 randzone van een nieuw gegraven ven 

 

Kenmerkende soorten  

Erica tetralix, Juncus conglomeratus, Potentilla erecta, Juncus 
acutifloris 
 

Preferentiële soorten in deze groep 

Agrostis stolonifera, Anthoxanthum odoratum, Calluna vulgaris,  Molinia 
caerulea,  Deschampsia flexuosa, Salix aurita 
 
Syntaxonomie 

Meest verwant met het Nardo-Galion saxatilis (Borstelgrasverbond) 
  

Doelsoorten in NO 

K22 pioniersvegetaties en graslanden op natte, voedselarme, neutrale 

bodem 

1 Juncus tenageia 
0,5  Juncus acutiflorus 
 

K41 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodem 

0,5  Genista anglica, Juncus squarrosus 
0,33 Calluna vulgaris,  Erica tetralix, Luzula multiflora 
 
K61 pioniersvegetaties en graslanden op droge, voedselarme, zure bodem 

0,33  Deschampsia flexuosa 
 
K62 pioniersvegetaties en graslanden op droge, voedselarme, neutrale 

bodem 

1   Ornithopus perpusillus  
0,33  Veronica officinalis 
 

 

Rode Lijstsoorten in NO 

soort rode lijstcategorie aantal opnames 

Juncus tenageia zeer sterk bedreigd 1 
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6.1.2.4.3. Groep 3 : Moerasvegetaties in de Polders 
 
Aantal opnames: 9 

 

Gebieden:  Uitkerkse polder, Rode poort, Grote Keignaert, 

Schobbejak 

 

Aard:  

- Vrij kleinschalige afgravingen langs oevers of in poldergrasland 

- 1 referentiegebied = bultige tredzone langs oever 

 

Kenmerkende soorten  

Butomus umbellatus, Juncus compressus, Juncus inflexus 
 

 

Preferentiële soorten in deze groep 

Alopecurus geniculatus, Rumex palustris,  
 

 

Doelsoorten in NO 

A18  verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, voedselrijk 

water 

1  Acorus calamus 
0,5  Butomus umbellatus, Scirpus lacustris, Zannichellia palustris, Alisma 

plantago-aquatica 
0,33  Nasturtium microphyllum 
 

 

Rode lijstsoorten in NO  
soort rode lijstcategorie aantal opnames 

Juncus compressus potentieel bedreigd 6 

Acorus calamus potentieel bedreigd 1 

Butomus umbellatus potentieel bedreigd  4 

Scirpus tabernaemonti potentieel bedreigd 1 

 

 

 

6.1.2.4.4. Groep 4 : Mesotrofe Laagveenmoerasjes 
 
Aantal opnames: 5 

 

Gebieden:  Daknamse Meersen, TRP Raversyde en Leiemeersen 

 

Aard:  

- vrij diepe afgravingen van voedselrijke graslanden 

- 1 referentie natuur : moeras met grote zeggen 

 

 

Kenmerkende soorten  

Carex acuta, Phragmites australis, Equisetum palustre 
 

Preferentiële soorten in deze groep 

Lotus uliginosus, Mentha aquatica, Thalictrum flavum, Caltha palustris 
 

Syntaxonomie 

Meest verwant met het Magnocaricion; de waterplantenvegetaties met het 
Parvopotamium, Hydrocharition en Apion nodiflori.    
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Doelsoorten in NO  

A17 verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, matig 

voedselrijk water 

1  Hottonia palustris, Utricularia vulgaris 
0,5  Alisma plantago-aquatica, Lemna trisulca, Lemna minor, Oenanthe 

aquatica, Sparganium erectum, Rumex hydrolapathum,  
0,33  Carex acuta 
 
bK20 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, brakke 

bodem 

1  Apium graveolens,  
0, 33 Pulicaria dysenterica  
 

K27  pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, matig 

voedselrijke  

         bodem 
 

1     Cyperus fuscus, Carex disticha, Lychnis flos-cuculi  
0,66  Juncus inflexus, Juncus articulatus, Pulicaria dysenterica  
0,5    Lycopus europaeus, Caltha palustris, Carex acutiformis, Equisetum 
palustre 
           Thalictrum flavum, Juncus effusus  
0,33 Carex acuta, Carex vesicaria, Ranunculus flammula, Carex acuta 
 
 
Rode lijstsoorten in NO 

soort rode lijstcategorie aantal opnames 

Utricularia vulgaris sterk bedreigd  1 

Cyperus fuscus bedreigd 1 

Apium graveolens bedreigd 1 

 
 
6.1.2.4.5. Groep 5 : Zilte graslanden 
 
Aantal opnames: 18 

 

Gebieden: Uitkerkse Polder, Schorreweide, TRP Raversijde,  

Hoeve Cardinael 

 

Aard: 

- Afgravingen en afplaggingen: klein- tot grootschalig 

- enkele referentiesituaties zilte graslanden 

 

Kensoort 

Juncus gerardiii 
 

 

Preferentiële soorten in deze groep 

Alopecurus geniculatus , Juncus gerardii, Scirpus maritimus, Trifolium 
fragiferum, Agrostis stolonifera, Ranunculus sardous, Plantago major, 
Atriplex prostrata, Elymus repens, Hordeum secalinum, Ranunculus 
sceleratus, Spergularia maritima  
 
Syntaxonomie 

Groep met combinatie van soorten uit Puccinellio – Spergularion salinae 
en Agropyro - Rumicion crispi. 
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Doelsoorten in NO  

bK20  pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, brakke 

bodem 

1  Puccinellia distans, Puccinellia capillaris 
0,66  Glaux maritima, Spergularia marina  
0,5  Aster tripolium, Juncus gerardiii, Samolus valerandi  
0,33  Alopecurus geniculatus  
 
K22 pioniersvegetaties en graslanden op natte, voedselarme, neutrale 

bodem  
1  Scirpus setaceus 
 
Rode lijstsoorten in NO 

Soort rode lijstcategorie aantal opnames 

Spergularia marina Bedreigd 1 

Puccinellia capillaris Bedreigd 1 

Hordeum secalinum Potentieel bedreigd 5 

Suaeda maritima  Potentieel bedreigd 1 

Salicornia europaea  Potentieel bedreigd  2 

Spergularia media Potentieel bedreigd 7 

 
 
6.1.2.4.6. Groep 6 : Verstoorde graslanden in het maritieme poldergebied  
 
Aantal opnames: 4 

 

Gebieden:  Uitkerkse Polder, Damme, Hoeve Cardinael 

 

Aard: 

- vergraven en/of opgehoogde gronden   

- recent uit landbouw genomen akkers 

- 1 referentieperceel reliëfrijk, bemest kamgrasland 

 

Kenmerkende soorten 

Lolium perenne, Juncus articulatus, Phleum pratense 
 

preferentiële soorten in deze groep 

Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Ranunculus sardous, Alopecurus 
geniculatus,  
 

Doelsoorten in NO  

K27 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, matig  

        voedselrijke bodem 

0,66 Juncus articulatus 
0,5        Rumex acetosa,  
 
 

Rode lijstsoorten in NO 

Soort rode lijstcategorie aantal opnames 

Hordeum secalinum potentieel bedreigd 1 
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6.1.2.4.7. Groep 7 :  mesotrofe moerasvegetaties in overwegend zandig milieu 
 
Aantal opnames: 19 

 

Gebieden:  Turnhouts vennengebied, Molsbergen, Wachtbekken 

Hoeleden, Daknamse Meersen, Gevaerts Noord, Schobbejak,  

Ronde Put, Ruilverkaveling Ravels, Smeetshof, Luysen,  

Ruilverkaveling St-Lenaerts  

 

Aard: 

- vnl. ondiep afgegraven akkers en graslanden  

- tijdelijk droogvallende oevers van gegraven vennen, poelen, plassen  

 

Kenmerkende soorten 

geen 
 

Preferentiële soorten in deze groep 

Juncus effusus, Lycopus europaeus  
 
 
Doelsoorten in NO  

A12  verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, voedselarm, 

neutraal tot alkalisch water 
1  Utricularia intermedia 
0,5  Potamogeton polygonifolius, Littorella uniflora, Hypericum elodes, 

Lythrum portula, Myriophyllum alterniflorum 
0,33  Veronica scutellata  
 

A17 verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, matig 

voedselrijk water 

1  Ranunculus peltatus, Hottonia palustris 
0,5  Typha latifolia, Alisma plantago-aquatica, Carex pseudocyperus, 

Rumex hydrolapathum, Potamogeton polygonifolius 
0,33  Nasturtium microphyllum 
0,25  Veronica catenata 
 

A18 verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, voedselrijk 

water 

1  Potamogeton berchtoldii 
0,5  Scirpus lacustris, Rumex hydrolapathum, Alisma plantago-aquatica 
0,25  Veronica catenata 
 

K22 pioniersvegetaties en graslanden op natte, voedselarme, neutrale 

bodem 

1  Carex demissa, Scirpus setaceus 
0,5  Hypericum elodes, Lythrum portula 
0,33  Galium uliginosum, Ranunculus flammula 
 

 

K27  pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, matig  

         voedselrijke bodem 

1            Achillea ptarmica 
0,66  Juncus articulatus, Juncus inflexus 
0,5  Lycopus europaeus, Carex acutiformis, Equisetum palustre, Carex 

acutiformis 
Veronica beccabunga, Lychnis flos-cuculi, Thalictrum flavum, 
Glyceria declinata 

0,33  Epilobium obscurum 
0,25  Veronica catenata 
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Rode lijstsoorten in NO 

soort rode lijstcategorie aantal opnames 

Utricularia intermedia zeer sterk bedreigd 1 

Littorella uniflora bedreigd 1 

Myriophyllum alterniflorum  bedreigd 1 

Potamogeton polygonifolius potentieel bedreigd 1 

Hypericum elodes  potentieel bedreigd 1 

 
 
6.1.2.4.8. Groep 8 : Natte schraallanden en natte heide 
 
Aantal opnames: 10 

 

Gebieden:  Turnhouts Vennengebied, Molsbergen, Ruilverkaveling  

Ravels, Ronde Put, St.-Maartensheide, Ruilverkaveling 

St.- Lenaerts, Gevaerts Noord, Hageven 

 

Aard: 

- afgravingen van akkers of bemeste graslanden  

- oevervegetaties van nieuwe, gegraven vennen 

- referentie geplagde natte heide 

  

Kenmerkende soorten 

geen  

 

Preferentiële soorten in deze groep 

Juncus effusus, Lycopus europaeus, Agrostis canina, Galium palustre, 
Juncus articulatus, Lotus uliginosus, Glyceria fluitans, Agrostis 
stolonifera, Cardamine pratensis, Hydrocotyle vulgaris 
 
Doelsoorten in NO 

A12  verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, voedselarm, 

neutraal  

tot alkalisch water 

0,5  Scirpus fluitans 
0,33  Veronica scutellata 
 
A17   verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, matig 

voedselrijk water 

1 Sparganium emersum 
 

K21 pioniersvegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodem 

1      Rhynchospora fusca, Drosera intermedia 
0,66  Drosera rotundifolia 
0,5 Gentiana Pneumonanthe 
0,33  Erica tetralix 
 

K22 pioniersvegetaties en graslanden op natte, voedselarme, neutrale 

bodem 

1  Scirpus setaceus, Carex demissa 
0,5  Carex panicea, Juncus acutiflorus, Lythrum portula, Drosera 

intermedia, Pilularia globulifera 
0,33  Galium uliginosum, Ranunculus flammula, Veronica scutellata, 

Drosera rotundifolia 
 

K27 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, 

matig voedselrijke bodem 

1  Lychnis flos-cuculi 
0,66  Juncus articulatus 
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0,5  Juncus effusus, Lycopus europaeus, Juncus acutiflorus, Juncus 
compressus, Juncus inflexus, Equisetum fluviatile, Gnaphalium 
uliginosum, Rumex acetosa 

0,33  Galium uliginosum, Ranunculus flammula, Veronica scutellata,  
 Cirsium palustre  
 

K41 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodem 

0,5  Juncus squarrosus, Gentiana pneumonanthe 
0,33  Erica tetralix, Calluna vulgaris 
 
K42 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, neutrale 

bodem 

0,5 Carex panicea 
0,33  Centaurium erythraea 
 

 

Rode lijstsoorten in NO 

soort rode lijstcategorie aantal opnames 

Rhynchospora fusca bedreigd 2 

Lycopodiella inundata potentieel bedreigd 2 

Osmunda regalis potentieel bedreigd 1 

Carex panicea potentieel bedreigd 4 

Juncus compressus potentieel bedreigd 1 

Gentiana pneumonanthe potentieel bedreigd 1 

 

 

6.1.2.4.9. Groep 9 : glanshavergraslanden  
  
Aantal opnames: 11 

 

Gebieden:  Achter Schoonhoven, Vallei van de Veurs, Teut,  

 

Aard: 

- 1 referentie “blauwgrasland” 

- referenties (kalkrijke) glanshavergraslanden 

- NO-gebieden: reeds lang verlaten akkers en bemeste 

glanshavergraslanden onder ontwikkelingsbeheer. 

 

Kenmerkende soorten  

Plantago lanceolata, Cynosurus cristatus 
 

Preferentiële soorten in deze groep 

Agrostis stolonifera, Cynosurus cristatus, Holcus lanatus, Leontodon 
hispidus, Plantago lanceoloata, Trifolium pratense, Centaurea jacea, 
Festuca rubra 
Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus, Prunella vulgaris 
 

Syntaxonomie 

Junco-Molinion (1) en Trifolion medii  
 
 

Doelsoorten in NO 

K27 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, matig 

voedselrijke bodem 

1  Lychnis flos-cuculi 
 

K42 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, neutrale 

bodem  
0,5  Carex ovalis 
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K43 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, basische 

bodem 

0,5  Leontodon hispidus 
 

K46 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op vochtige, matig 

 voedselrijke bodem 

1  Prunella vulgaris 
0,5  Achillea millefolium,  Plantago lanceolata, Carex ovalis 
 

Rode Lijstsoorten in NO 

geen 

 
 
6.1.2.4.10. Groep  10 :  Dottergrasland 
  
Aantal opnames: 4 

 

Gebieden:  Walsbergen, Leiemeersen 

 

Aard: 

- Referentiegebieden voor Dottergrasland 

- 2 opnames in afgraving van opgehoogde percelen 

 

kenmerkende soorten 

Ranunculus flammula, Cardamine pratensis, Mentha aquatica, Galium 
uliginosum, Juncus acutifloris, Dactylorhiza majalis 
 

Preferentiële soorten in deze groep 

Lychnis flos-cuculi, Rhinanthus angustifolius, Trifolium pratense, Lotus 
uliginosus 
 

Syntaxonomie 

Calthion palustris 
 
Doelsoorten in NO 

K22 pioniersvegetaties en graslanden op natte, voedselarme, neutrale 

bodem 

1  Pedicularis palustris  
0,5  Juncus acutiflorus, Carex panicea 
0,33  Ranunculus flammula, Galium uliginosum 
 

K23 pioniersvegetaties en graslanden op natte, voedselarme, basische bodem 

0,5  Dactylorhiza praetermissa, Dactylorhiza majalis 
0,33 Ranunculus flammula, Galium uliginosum 
 
K27 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, matig 

voedselrijke bodem 

1  Lychnis flos-cuculi, Senecio aquaticus  
0,5  Juncus acutiflorus, Dactylorhiza praetermissa, Dactylorhiza majalis 
0,33  Ranunculus flammula, Galium uliginosum 
 
K42 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, neutrale 

bodem 

0,5   Carex panicea 
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Rode lijstsoorten in NO 

soort rode lijstcategorie aantal opnames 

Pedicularis palustris sterk bedreigd 1 

Senecio aquaticus bedreigd 1 

Dactylorhiza majalis bedreigd 1 

Dactylorhiza praetermissa potentieel bedreigd 2 

 
 
6.1.2.4.11. Groep 11 :  Matig voedselrijke, vochtige graslanden 
 
Aantal opnames: 38 

 

Gebieden: Sulferberg, Scherpenberg, Osbroek, Walsbergen, 

IJzerbroeken, Turnhouts Vennengebied, Achter 

Schoonhoven, Ruilverkaveling St.-Lenaerts, Daknamse 

Meersen, Leiemeersen, Gulke putten, Ronde Put, 

Vliegveld Ursel, Altenbroek, Ruilverkaveling Ravels, 

Wachtbekken Hoeleden 

Aard: 

- vooral vrij soortenrijke graslanden op voormalige akkers of zwaar 

bemeste graslanden op allerlei bodemtypes, die reeds enige tijd 

(meestal meer dan 4 jaar) herstelbeheer (verschraling) hebben 

doorlopen. 

- enkele afgravingen 

 

kenmerkende soorten 

Holcus lanatus, Rumex acetosa, Ranunculus repens, Juncus effusus 
 

Preferentiële soorten in deze groep 

Agrostis stolonifera, Cirsium arvensis, Poa trivialis, Ranunculus acris,  
Cerastium fontanum, Trifolium repens, Taraxacum sio  vulgaria, Rumex 
obtusifolius, anthoxanthum odoratum 
 

Syntaxonomie 

Meest verwant met Arrhenatherion elatioris  
 

Doelsoorten in NO 

K22 pioniersvegetaties en graslanden op natte, voedselarme, neutrale 

bodem 

0,33  Ranunculus flammula 
  
K27 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, matig 

voedselrijke bodem 

1  Achillea ptarmica, Lychnis flos-cuculi 
0,66   Juncus inflexus, Juncus articulatus 
0,5  Rumex acetosa, Juncus acutiflorus 
 
K42 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, neutrale 

bodem 

0,5  Carex ovalis,  
0,33  Centaurium erythraea 
 
K43 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, basische 

bodem 

 1  Leontodon hispidus 
 
K46 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op vochtige, matig 

voedselrijke bodem 

1  Cynosurus cristatus, Prunella vulgaris, Saxifraga granulata 
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0,5  Ranunculus acris, Rumex acetosa, Carex ovalis, Leucanthemum vulgare, 
Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Vicia cracca 

 
K62 pioniersvegetaties en graslanden op droge, voedselarme, neutrale 

bodem 

0,33  Hypochaeris radicata 
 
 

Rode lijstsoorten in NO 

geen 

 
 
6.1.2.4.12. Groep 12 Voedselrijke, vochtige graslanden 
 
Aantal opnames: 10 

 

Gebieden: Malendries, Schorreweide, Rosdel, Rode Poort, 

Berwijnvallei, Vallei van de Veurs, Grote Keignaert 

 

Aard: 

- Vnl. recent uit productie genomen graslanden of akkers op klei of leem 

- 1 afgraving 
 

Kenmerkende soorten 

Lolium perenne 
 

Preferentiële soorten in deze groep 

Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Poa trivialis, 

Trifolium repens, Taraxacum sectio Vulgaria  

 

Syntaxonomie  

Poo-Lolietum 
 

Doelsoorten in NO 

K46 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op vochtige, matig 

voedselrijke bodem 

0,5   Trifolium pratense, 
 

K27 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, matig 

voedselrijke bodem 

0,66  Juncus inflexus 
0,5  Juncus compressus 
 
 

Rode Lijstsoorten in NO 

soort rode lijstcategorie aantal opnames 

Juncus compressus potentieel bedreigd  

Hordeum secalinum potentieel bedreigd  
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6.1.2.4.13. Groep  13 : droge tot vochtige, ruderale ruigtes op voormalige 
matig voedselrijke akkers 
 

Aantal opnames: 52 

 

Gebieden: Moenebroek, Osbroek, Heidebos, Ijzerbroeken, Turnhouts 

vennengebied, Wijngaardberg, Burreken, Gevaerts noord, 

Hageven, Uitkerkse Polder, Altenbroek, Zevenbergen, 

Sulferberg, Damme, Boelare Meersen, Rosdel, Mene- en 

Jordaanvallei, Ruilverkaveling Ravels, Smeetshof, 

Berwijnvallei, Duivelskuil. 

Aard: 

- ruigtevegetaties op vrij recent (enkele jaren) braakliggende, matig 

voedselrijke tot voedselrijke akkers op allerlei bodemtypes 

- enkele afgravingen op allerlei bodemtypes, enkele jaren oud 

- referentiesituatie voor glanshavergrasland met opslag van struweel in 

de leemstreek  
 

Kenmerkende soorten 

Urtica dioica, Juncus bufonius 
 

Preferentiële soorten in deze groep 

Cirsium arvense, Holcus lanatus, Taraxacum sio Vulgaria, , Plantago 
major, Trifolium repens, Lolium perenne,  Ranunculus repens, Cirsium 
vulgare, Juncus effusus, Arrhenatherum elatius 
 
Syntaxonomie 

Meest verwant met Arrhenatherion elatioris; in een enkele geval met 
Trifolion medii 
 

Doelsoorten in NO 

K27 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, matig 

voedselrijke bodem 

0,66  Juncus articulatus 
0,5  Gnaphalium luteoalbum, Juncus compressus, Juncus inflexus 
 
K41 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodem 

0,33  Calluna vulgaris 
 
K42 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, neutrale 

bodem 

1  Hypericum humifusum 
0,5  Solidago virgaurea 
0,33  Viola canina 
 

K43 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, basische 

bodem 

1  Leontodon hispidus 
0,5  Campanula rapunculus, Origanum vulgare 
0,33  Agrimonia eupatoria 
 
K46 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op vochtige, matig 

voedselrijke bodem 

1  Lathyrus pratensis,  Cynosurus cristatus, Prunella vulgaris  
0,5  Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Achillea millefolium, 

Leucanthemum vulgare,  Clematis vitalba 
K61 pioniersvegetaties en graslanden op droge, voedselarme, zure bodem 

1  Spergula morisonii 
K62 pioniersvegetaties en graslanden op droge, voedselarme, neutrale 

bodem 

1  Teesdalia nudicaulis, Ornithopus perpusillus  
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0,5  Aira caryophyllea, Spergularia rubra  
0,33   Hypochoeris radicata, Hieracium pilosella, Calluna vulgaris,  
 Viola canina, Luzula campestris 
 
 
Rode Lijstsoorten 

soort rode lijstcategorie aantal opnames 

Juncus compressus   potentieel bedreigd  

Viola canina  bedreigd  

 

 
6.1.2.4.14. Groep 14  Pioniersvegetaties op voormalige akkers 
 
Aantal opnames: 32 

 

Gebieden: Heidebos, Molsbergen, Broekelzen, Sulferberg, Grote 

Keignaert, Hoeve Cardinael, Rosdel, Achter Schoonhoven, 

Mene- en Jordaenvallei 

Aard: 

-    zeer recente projecten (< 2 jaar) 

- pioniersbegroeiingen op voormalige akkers met veel open bodem 

- enkele vergraven terreinen, eveneens met veel open bodem 

 

 

Kenmerkende soorten 

Matricaria recutita, Sonchus asper, Sonchus oleraceus 
 

Preferentiële soorten in deze groep 

Erigeron canadensis, Lolium multiflorum, Taraxacum sectio Vulgaria 
 

Doelsoorten in NO 

K27    pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, matig 

voedselrijke 

           bodem 

0, 33  Ranunculus flammula, Cirsium palustre 
 
K43 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, basische 

bodem 

0,5  Origanum vulgare 
 

K46 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op vochtige, matig  

 voedselrijke bodem 
1  Chrysanthemum segetum, Prunella vulgaris 
0,5  Viola arvensis, Stachys arvensis, Clematis vitalba 
 

K62 pioniersvegetaties en graslanden op droge, voedselarme, neutrale 

bodem 

0,5  Aira praecox, Teucrium scorodonia, Aphanes inexspectata 
0,33  Rumex acetosella, Hypochoeris radicata 
 

Rode Lijstsoorten 

soort rode lijstcategorie aantal opnames 

Stachys arvensis potentieel bedreigd 1 
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6.1.3.  Bespreking en Discussie 
 
Resultaten van toetsing aan de referentiekaders, classificatie- en 

ordinatietechnieken worden geïnterpreteerd naar de grote doeltypen van 

deze studie, nl. droge en natte schraallanden en heides, natte 

graslanden, moerassen, en de uitgevoerde natuurontwikkelingsmaatregelen. 

Van de meeste grote typen worden ook “vochtige” varianten behandeld. 

 

 

4.1.3.1. Droge schraallanden en heiden  
 
Groep 1 wordt gekenmerkt door vegetaties die reeds geruime tijd een min 

of meer stabiel beheer kennen, of ten minste geruime tijd geen zware 

verstoring meer ondergingen. Het betreft akkerpercelen die ± 15-20 jaar 

geleden afgeplagd, braak gelegd of begraasd werden.    

De droge schraallanden van het Thero-Airion-type blijven beperkt tot het 
Heidebos. De ontwikkelingstijd en de mate van begrazing bepalen hier de 

soortenrijkdom en het voorkomen van typische Thero-Airion –soorten. In 
intensief door konijnen begraasde percelen komen de best ontwikkelde 

vegetaties voor. In minder sterk begraasde percelen is Agrostis 
cappillaris dominant en produceert dit gras bovendien veel strooisel. 
Gelijkaardige percelen die hetzelfde beheer kenden, maar slechts zeer 

recent uit productie genomen werden, werden door de Twinspanclassificatie 

niet ingedeeld bij deze groep, maar bij de pioniersvegetaties op 

voormalige akkers. 

Hoewel Calluna vulgaris in het Heidebos op zeer korte afstand een vaak 
voorkomende soort is, werd ze op geen enkel voormalig akkerperceel 

teruggevonden. Dit stemt overeen met andere opnames in deze groep, die in 

de Kempen gelegen zijn, tenzij deze percelen geplagd werden of reeds 

geruime tijd begraasd worden (vnl. ree, konijn, in mindere mate paarden 

en runderen). Braaklegging resulteert ook hier in heideachtige 

vegetaties, meestal echter zonder Calluna vulgaris (Hageven) of met deze 
soort in lagere bedekkingen (Tenhaegdoornheide, Teut). Calluna  
koloniseert de terreinen wel, zij het vrij langzaam vanuit de 

perceelsranden of aanpalende percelen. In de Teut (20 jaar braakliggende 

akker) dringen Calluna-vegetaties meestal slechts een 20-tal meter vanuit 
de rand in voormalige akkers. Toch werden verspreide planten ook veel 

verder (meer dan 100m) teruggevonden. 

De referentiepercelen voor natuur in deze groep, betreffen vrij 

soortenarme droge heides (Hageven, Teut en Tenhaegdoornheide). Calluna 
vulgaris, Molinia caerulea en Deschampsia flexuosa zijn de meest 
voorkomende soorten; Genista anglica en G. pilosa zijn de meest typische 
vertegenwoordigers van deze referentiepercelen. De 

natuurontwikkelingspercelen zijn wat die typische vertengewoordigers 

betreft te vergelijken, maar bovendien zijn er op deze percelen ook nog 

typische soorten van schrale graslanden aanwezig, waaronder doelsoorten 

als Hieracium bauhinii, Aira caryophyllea, Hieracium pilosella en 
Hieracium laevigatum. Deze soorten komen net als Genista pilosa, de enige 
rode lijstsoort, in lage bedekkingen voor. 

Daarnaast komen in deze percelen ook nog een groot aandeel 

graslandsoorten voor. 
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- Soortenrijke droge schraallanden (Thero-Airion) ontwikkelen zich uit 
droge zandige akkers, door braaklegging, gevolgd door een voldoende 

sterke begrazing. Vooral een voldoende lange periode 

ontwikkelingsbeheer is van belang. De soortenrijke, min of meer 

stabiele vegetaties hadden ± 10 jaar nodig. 

- Er zijn weinig of geen afgegraven of geplagde akkers op zandige bodem 

bekend, tenzij in de Kempen. Gezien hun voorgeschiedenis als heide, 

ontwikkelden ze zich hier dan ook als droge heide en niet als droog 

schraalland. 

- Voor het herstel van soortenrijke droge heides, is afplaggen de meest 

aangewezen methode. De voorgeschiedenis van het perceel in kwestie is 

echter van doorslaggevend belang. 

- Op de natuurontwikkelingspercelen komen de doelsoorten, die te 

verwachten zijn omdat ze ook in de referentiegebieden gevonden worden, 

ook voor, zij het in lagere bedekkingen (behalve Calluna vulgaris). 
 

 
 

6.1.3.2. Vochtige tot natte schraallanden en heiden 
 
6.1.3.2.1. Vochtige heischrale graslanden (groep 2) 
 
De referentie natuurgebieden zijn kleine heischrale percelen 

(relictvegetaties en brede bermen). De NO-gebieden in deze groep zijn 

duidelijk minder soortenrijk dan de referentie natuurgebieden. Van de aan 

de schrale berm grenzende en afgegraven akker (Ruilverkaveling Ravels) is 

enkel een kleine randzone, die vermoedelijk minder bemest was, ontwikkeld 

als schraalland. Het overgrote deel van de akker ontwikkelde zich als een 

matig voedselrijk vochtig grasland.  

De met plaggen ingezaaide akker (Teut) ontwikkelde zich als een vochtige 

heide met een groot aandeel grassen en russen (Molinia caerulea, 
Calamagrostis epigejos , Holcus lanatus en Juncus effusus), die een 
duidelijk voedselrijker milieu indiceren dan de referentiegebieden. Van 
de doelsoorten in de NO-gebieden ontbreken de meest kwetsbare. Er komen 

geen rode lijstsoorten voor. 

 

- Bij de onderzochte projecten zijn geen voorbeelden van goed 

ontwikkelde heischrale graslanden, ontstaan door natuurontwikkeling 

aanwezig. De meeste projecten die het herstel van vochtig heischraal 

grasland tot doel hebben, zijn van zeer recente datum. In een aantal 

gevallen kan een goed ontwikkelingsbeheer tot goede resultaten leiden 

(b.v. Ruilverkaveling Ravels, Vliegveld Ursel). 

- De aanwezige doelsoorten komen in de onmiddellijke omgeving van de NO-

percelen voor. 
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6.1.3.2.2. Natte schraallanden en natte heide (groep 8) 
 
Tot deze groep behoren enkele van de meest geslaagde NO-projecten uit de 

hele dataset. Het betreft (delen) van afgravingen waar soortenrijke 

vegetaties van natte schraallanden en heiden goed ontwikkelden met een 

groot aantal doelsoorten en een aantal rode lijstsoorten. In het 

merendeel van de gevallen gaat het om NO in de Kempen of een gelijkaardig 

milieu (b.v. Molsbergen). De opname in Gevaerts Noord betreft slechts een 

klein deel van de totale afgraving, die globaal gezien minder gunstig 

evolueert. 

In een aantal gevallen (Turnhouts Vennengebied, Molsbergen, Hageven) gaat 

het om herstelmaatregelen. Het verschijnen van doelsoorten zoals 

Rhynchospora fusca, Lycopodiella inundata, Osmunda regalis en Carex 
panicea hangt nauw samen met het aanboren van een zaadbank. Het 
verschijnen van b.v. Gentiana pneumonanthe (Hageven) in een afgeplagde 
akker was mogelijk door spontane uitzaaiing  vanuit de aanpalende 

bronvegetatie. Het vrij grote aantal doelsoorten uit voedselarme milieus 

wijst op een geslaagd herstel van de abiotische omstandigheden van de 

bodem. 

Ook een aantal zeer kleinschalige projecten leverden verrassende 

doelsoorten op zoals het verschijnen van Pilularia globulifera, Drosera 
rotundifolia, Eleocharis multicaulis en Carex nigra op oevers van nieuw 
gegraven plassen of “vennen” (Ruilverkaveling Ravels, Sint-

Maartensheide). 

In vrijwel alle opnamen komen echter nog steeds soorten voor zoals Juncus 
effusus, Agrostis stolonifera en Ranunculus repens die in vergelijking 
met goed ontwikkelde natte schraallanden nog in vrij hoge bedekkingen 

voorkomen. 

 

- Het afgraven van de bouwvoor levert in een beperkt aantal gevallen zeer 

waardevolle vegetaties op, zij het dat ze nog van een voedselrijker type 

zijn dan echte heischralen. Belangrijk hierbij lijken het aanboren van 

een oude zaadbank (herstelmaatregelen) in combinatie met het creëren van 

een stabiel, voedselarm milieu. In hoeverre aan deze laatste voorwaarde 

is voldaan, is in de meeste gevallen niet duidelijk. Of de vegetaties op 

langere termijn in de gewenste richting zullen ontwikkelen, is een open 

vraag. Daarvoor zijn de uitgevoerde projecten nog te jong. In alle 

gevallen is op zijn minst een periode van ontwikkelingsbeheer (maaien + 

ev. nabegrazen) nodig om te vermijden dat competitieve soorten zoals de 

onvermijdelijke Juncus effusus of Ranunculus repens de vegetatie gaan 
domineren. 

- De geslaagde NO-projecten wijzen op de noodzaak aan voldoende kennis 

over de mogelijke aanwezigheid en de ligging van een zaadbank en/of een 

juiste inschatting/meeting van de dikte van de voedselrijke laag (b.v. 

Molsbergen, Turnhouts Vennengebied, Hageven). Toch blijken er ook  

interessante ontwikkelingen mogelijk op terreinen waar het herstelaspect 

(zaadbanken, zaadbronnen in de nabije omgeving) niet speelt en waar 

totaal nieuwe situaties gecreëerd worden op voormalig intensief gebruikte 

landbouwgronden (b.v. Gevaerts Noord, Sint-Maartensheide, Ruilverkaveling 

Ravels). In het laatste geval is het aantal doelsoorten in eerste 

instantie vaak zeer beperkt, maar is hun aanwezigheid wel indicatief voor 

de potenties voor natuurontwikkeling in het gebied. 
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6.1.3.3. Natte graslanden 
 
6.1.3.3.1.Zilte graslanden (groep 5) 
 
De natuurontwikkelingsgebieden in deze groep betreffen allemaal 

afgravingen in kleibodems in de polders. De referentiepercelen zijn wat 

de ontstaansgeschiedenis betreft vrij goed te vergelijken met de nieuw 

gecreëerde situaties: het zijn historische klei- of veenontginningen.   

Zowel binnen de referentiegebieden als de natuurontwikkelingsgebieden 

zijn er vrij grote verschillen in structuur en soortensamenstelling. 

Percelen met bult-slenk patronen, als gevolg van een langdurige 

begrazingsgeschiedenis en waterstroming komen in de NO-percelen 

nauwelijks voor als gevolg van de vrij recente ingreep. Vooral deze 

vegetaties behoren tot de meest soortenrijke van de hele groep. 

Pioniersvegetaties komen voor in referentiegebieden en NO-gebieden, met 

opnieuw een hoog soortenaantal in de referentiegebieden. Het 

belangrijkste onderscheid in de vegetatie is wellicht te wijten aan het 

zoutgehalte van het grondwater.  

In alle NO-gebieden komen zouttolerante soorten voor. Slechts drie 

soorten komen enkel voor in de referentiegebieden, nl. Triglochin 
palustris, Carex distans en Lotus corniculatus ssp. tenuifolius. 
Spergularia marina komt slechts één keer voor in NO-gebied. Andere 
doelsoorten die zich blijkbaar minder gemakkelijk vestigen zijn Glaux 
maritima, Suaeda maritima en Salicornia europaea. Vlotte kolonisators 
zijn Juncus gerardiii, Puccinellia distans, Atriplex prostrata, Trifolium 
fragiferum en Spergularia media.  
 

- In alle NO-gebieden bleek het creëren van zilte graslanden in 

poldergebieden met een zilte grondwaterlaag binnen het bereik van de 

graafmachine, mogelijk te zijn. Afhankelijk van het zoutgehalte en de 

kweldruk ontwikkelen zich de verschillende varianten van zilt grasland 

met soorten als Suaeda maritima en Salicornia europaea (hoge 
zoutgehalten) tot zilverschoongraslanden met sporadisch voorkomen van 

zouttolerante soorten zoals Trifolium fragiferum (lage zoutgehalten).  
- Er moet op gewezen worden dat de meeste NO-projecten werden uitgevoerd 

met het oog op het creëren van biotopen voor specifieke broedvogels 

(o.a. Kluut) of foeragerende steltlopers (Tureluur, Grutto, 

Kemphaan,…), waardoor relatief veel onbegroeid slik in een dynamisch 

systeem wordt gehandhaafd in de eerste jaren. Zilte graslandvegetaties 

zijn in die zin vaak een bijproduct van NO, aan de randen van de 

uitgevoerde afgravingen. Ze kunnen wellicht beter ontwikkeld worden 

door ondiepere, kleinschalige afgravingen (in slenken), waardoor 

minder regenwater in geïsoleerde depressies stagneert, de 

oppervlakkige uitdroging in het voorjaar sneller wordt voltrokken en 

de zilte kwel minder wordt onderdrukt. Bovendien is een halfextensieve 

begrazing gunstig voor het creëren van een bultig patroon van de 

grasmat, hetgeen de soortenrijkdom van de doelsoorten ten goede komt. 

Dergelijke situaties doen zich voor in de referentiepercelen. 

 

 
6.1.3.3.2. Verstoorde graslanden in het maritieme poldergebied (groep 6) 
 
Het betreft een aantal zeer recent uitgevoerde NO-projecten, waarbij de 

nadruk ligt op het vergraven van gronden, waarbij o.a. slenken werden 

uitgegraven in voormalig akkerland en de vrijgekomen grond in het terrein 

zelf werd verwerkt, een opgehoogd grasland waar al jaren een verschralend 

hooibeheer wordt toegepast en het herstel van een historische wal. Door 

het recente karakter van de werken domineren pioniersvegetaties. De 

gebruikte grond is zeer voedselrijk. De referentiesituatie in deze groep 

is hiermee nauwelijks te vergelijken. De totale groep wordt evenwel 
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gekenmerkt door poldergraslanden die duidelijk droger zijn dan de vorige 

groep. Ze bevatten nauwelijks doelsoorten van natte of vochtige 

poldergraslanden of soortenrijke  kamgraslanden in de polders die 

gekenmerkt worden door Hordeum secalinum en Cynosurus cristatus. 
 

- Sterk vergraven terreinen op zwaar bemeste poldergronden bevatten 

steeds drogere zones. Aangezien er geen afvoer van nutriënten in 

plaatsvond hebben dergelijke zones geringe kansen ten aanzien van NO 

in de botanische sfeer. De snelle vestiging van zeer algemene en snel 

uitbreidende soorten zoals b.v. Lolium perenne kan bovendien ook 
aanpalende zones, waar wel een netto-afvoer van nutriënten en een 

relatieve verhoging van de grondwatertafel gerealiseerd werd, negatief 

beïnvloeden. De projecten zijn nog iets te jong om hierover 

uitsluitsel te geven. 

- Net als bij historische landschapsreconstructies (b.v. Damme) is grote 

voorzichtigheid geboden bij eerder willekeurige, grootschalige 

vergravingen van terreinen. Los van het feit of de vergravingen in 

o.m. Hoeve Cardinael waardevolle vegetaties (zullen) opleveren, mag 

gesteld worden dat hier totaal geen rekening gehouden werd met 

aardkundige en cultuurhistorische waarden, noch met de aanwezige 

referentiesituaties in het gebied. Het resultaat is een vrij bizarre 

inrichting van een deel van het gebied, waardoor het een zeer 

onnatuurlijk, eerder tuin- of parkachtig uitzicht kreeg. 

 

6.1.3.3.3. Glanshavergraslanden (groep 9) 
 

Deze groep bevat vnl. opnames die in referentie-natuurgebieden gemaakt 

zijn en waarbij aanpalend percelen in een fase van herstel-  of 

ontwikkelingsbeheer zijn. 

De referentiegebieden zijn zeer waardevolle, soortenrijke graslanden. De 

NO-percelen waar vnl. grassen (Agrostis stolonifera, Anthoxanthum 
odoratum, Holcus lanatus) het aspect bepalen, bevatten doelsoorten in 
zeer lage bedekkingen. 

De verlaten, zandige akkers in de Teut evolueerden op 20 jaar tijd onder 

een beheer van niets doen naar vrij ruige, vochtige witbolgraslanden. Er 

trad nauwelijks boomopslag op en de huidige, vervilte grasmat zal dit in 

de nabije toekomst wellicht ook beletten. Er is een lichte graasdruk van 

ree en konijn.  De ontwikkeling gaat in de richting van een eerder 

soortenarm glanshavergrasland. Het abundant voorkomen van Anthoxanthum 
odoratum en het  voorkomen van Prunella vulgaris, Carex ovalis, Carex 
nigra, Lychnis flos-cuculi en Cardamine pratensis in zeer lage 
bedekkingen geeft aan dat bij een beter ontwikkelingsbeheer een veel 

waardevollere vegetatie kan verwacht worden. De verlaten akkers in de 

Teut ontwikkelen totaal anders dan deze in de Tenhaegdoornheide en het 

Hageven, waar zich spontaan struisgraslanden en droge heide ontwikkelden 

in iets drogere omstandigheden. De glanshavergraslanden in de vallei van 

de Veurs kennen slechts zeer recent een natuurgericht beheer (begrazing, 

geen bemesting). Aanpalend zijn zeer rijke kalkrijke glanshavergraslanden 

aanwezig. Hier zal pas over enkele jaren duidelijk zijn of de 

voedselrijke graslanden in de goede richting evolueren. 

 

- De ontwikkeling van soortenrijke glanshavergraslanden of soortenrijke 

vochtige graslanden in het algemeen verloopt onder een beheer van 

niets doen of onder een extensief graasbeheer, zeer traag. 

Competitieve grassoorten domineren na 20 jaar nog steeds de vegetatie.  

- Spontane kolonisatie van soorten uit voedselarme graslanden uit de 

zeer nabije omgeving is nagenoeg onbestaande en is na de vorming van 

een dichte grasmat ook niet meer te verwachten.  
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- Het herstel van door bemesting gedegradeerde kalkrijke 

glanshavergraslanden door begrazing in één blok met waardevolle 

referentiepercelen moet nog nader opgevolgd worden. 

 

 

6.1.3.3.4. Dottergrasland (groep 10) 
 
Het natuurontwikkelingsproject in de Leiemeersen is een van de weinige 

projecten waar op een succesvolle manier dottergraslanden werden hersteld 

door afgraving. 

De afgravingen hadden tot doel de oorspronkelijke komgronden van de 

Zuidleie te herstellen, die onder een laag kanaalslib bedolven waren.   

Dotterbloem zelf is een zeer moelijke kolonisator van nieuwe terreinen. 

Over de regeneratie vanuit de zaadbank is weinig bekend, hoewel er 

aanwijzingen zijn van elders in het reservaat de Leiemeersen dat dit niet 

onmogelijk is. De soort werd niet aangetroffen in de zaadbankanalyse die in 

het kader van deze studie werd uitgevoerd. Bijna alle overige, typische 

Dottergraslandsoorten die in het referentieperceel aanwezig zijn, worden 

teruggevonden in het NO-perceel. Daarbij zijn een aantal rode lijstsoorten 

en een groot aantal doelsoorten (zie hoger) en ook de belangrijke 

structuurvormer Rhinanthus angustifolius.  
 

- Het succes van de afgraving in de Leiemeersen is te danken aan de 

nauwgezette afgraving tot op het oorspronkelijk reliëf. Daardoor kon 

een nog vitale zaadbank worden blootgelegd die aanleiding gaf tot 

snelle vestiging van een aantal doelsoorten.  

- door de afgraving kon de oorspronkelijke milieukwaliteit van het 

kwelgebied nog hersteld worden.  

- een groot aantal doelsoorten was nog aanwezig in aanpalende percelen. 

Via overstroming en maaimachines konden een aantal doelsoorten die 

geen zaadbank vormen (o.a. Rhinantus angustifolius, Pedicularis 
palustris, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza praetermissa) zich 
eveneens snel vestigen. 

 

 

6.1.3.3.5. Matig voedselrijke, vochtige graslanden (groep 11) 
 
Deze groep komt vrij goed overeen met groep 9, zij het dat de vegetaties 

vaak minder goed ontwikkeld zijn. Groep 9 is als referentiegroep te 

beschouwen voor groep 11, waar de vegetaties nog een ontwikkelingsbeheer 

doormaken.  

Op enkele gevallen na, zijn er geen natuurtechnische ingrepen gebeurd. Er 

komen geen rode lijstsoorten voor en ook het aantal doelsoorten is vrij 

beperkt.  Het verschijnen van de doelsoorten is vrijwel altijd 

gerelateerd aan hooilandbeheer. In begraasde percelen komen nauwelijks 

doelsoorten voor. 

Het maaibeheer is in de meeste gebieden nog onvoldoende lang in 

uitvoering. De meeste doelsoorten komen in zeer lage bedekkingen voor 

(o.a. Saxifraga granulata, Carex ovalis, Leucanthemum vulgare, Achillea 
ptarmica, Lychnis flos-cuculi, Crepis biennis, Juncus acutiflorus), maar 
zijn toch vaak indicatief voor de te verwachten ontwikkelingen. In een 

aantal gevallen zijn deze graslanden gelegen op voormalige heischrale 

graslanden of natte heides, die tot akker werden omgezet of zwaar bemest 

werden (o.a. Achter Schoonhoven, Vliegveld Ursel, Gulke Putten). De 

aanwezigheid van doelsoorten moet dan ook enigszins gerelativeerd worden. 

De begraasde projecten leveren vrijwel geen doelsoorten op in de zin 

zoals ze hier werden gedefinieerd, maar leveren anderzijds in een aantal 

gevallen wel interessante en structuurrijke vegetaties op. In deze groep 

bevinden zich nl. een aantal extensief tot halfextensief begraasde 

graslanden, waar spontane struweelvorming  en boomopslag optreedt. Dit is 
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o.m. het geval op de leemgronden in Moenebroek, Osbroek en Sulferberg, 

vnl.  met soorten als Salix caprea, Crataegus monogyna, Betula pendula. 
Zeldzamer is opslag van Quercus robur, Fraxinus excelsior en Rosa canina. 
De uitgangssituatie voor graslanden met struweel- en boomopslag is steeds 

akker, waarbij er een korte braakfase voorafging aan de begrazing.  

 

- In een groot aantal gevallen wordt herstelbeheer door maaien gekozen 

als natuurontwikkelingsmaatregel. Dit levert in vochtige 

omstandigheden in een aantal gevallen goede resultaten, zij het dat de 

doelsoorten in lage bedekkingen voorkomen. In de meeste gevallen is 

het herstelbeheer nog onvoldoende lang in uitvoering. Overstroming in 

combinatie met maaibeheer lijkt essentieel om doelsoorten terug te 

krijgen. 

- Waar gekozen werd voor (half)extensieve begrazing komen nauwelijks 

doelsoorten voor. 

-  In een aantal gevallen ontstaan op voormalige akkers, die begraasd 

worden waardevolle soortenrijke graslanden met verspreide struwelen. 

 
 

6.1.3.4. Moeras 
 
6.1.3.4.1. Moerasvegetaties in de Polders (groep 3) 
 
De natuurontwikkelingszones in deze groep zijn alle van zeer recente 

datum (enkele jaren).  

De meeste afgravingen worden vlot gekoloniseerd door moerasplanten.  In 

enkele gevallen gebeurt dit ook door de meer kwetsbare soorten zoals 

Butomus umbellatus. Merkwaardige kolonisatoren, die in het ruimere gebied 
nagenoeg afwezig zijn, zijn Scirpus lacustris en Acorus calamus. Beide 
soorten hebben bovendien in het gehele poldergebied een beperkte 

verspreiding.  

Waterplantenvegetaties gaan in het hele poldergebied sterk achteruit, ook 

in de bekende natuurgebieden zoals de Uitkerkse Polder (mond. med. L. Van 

Hecke). In de sloten en grachten zijn behalve Lemna minor nagenoeg geen 
waterplanten meer aanwezig en ook de vindplaatsen van oeversoorten zoals 

Butomus umbellatus verminderen in aantal, hetgeen het belang van de 
nieuwe gecreëerde situaties benadrukt.  

Alopecurus geniculatus komt nagenoeg in elke afgraving voor op de 
uitdrogende delen, naast de andere zeer vlotte kolonisatoren Juncus 
compressus  (in het zoete) en de nauw verwante Juncus gerardiii ( in het 
zilte milieu). 

In de zeer recent (1jaar) afgegraven terreinen van de Grote Keignaert 

domineert nog onbegroeid slik. De hoger genoemde soorten zijn ook hier de 

eerste kolonisatoren. 

 

- De kleinschalige natuurontwikkelingsprojecten in o.m. de Uitkerkse 

Polder en de Rode Poort duiden de potenties voor de ontwikkeling van 

moerasvegetaties in de polders.  

- Een beperkt aantal doel- en rode lijstsoorten reageert vrij snel op de 

nieuwe situaties.  

- De natuurontwikkelingsprojecten kunnen echter geenszins als 

alternatief gezien worden voor de nagenoeg volledig teloorgegane  

oorspronkelijke moerasvegetaties in  oude kreekarmen en sloten. De 

duurzaamheid van de nieuwe en waardevolle vegetaties is in het 

bestaande systeem (sterke eutrofiëring) zeker niet gewaarborgd. Nieuw 

gecreëerde oever- en waterplantenvegetaties die in contact staan met 

het bestaande waterlopenstelsel, of die als vang van afstromend water 

fungeren, moeten van nabij gevolgd worden. 
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6.1.3.4.2. Mesotrofe Laagveenmoerasjes (groep 4) 
 
De natuurontwikkelingsgebieden zijn afgravingen in valleigebied met kwel 

en een ondiepe veenlaag in de bodem. Het referentieperceel uit deze groep 

(Leiemeersen) is hiermee vergelijkbaar. TRP Raversyde wijkt hier echter 

volledig van af.  

De afgravingen in de Daknamse Meersen volgen een gradiënt van open water 

naar een tijdelijk overstroomde verlandingsvegetatie, die zich 

ontwikkelde met grote zeggen en Riet. Het zijn vooral de pioniers in open 

water (Hottonia palustris, Utricularia vulgaris) en op natte, tijdelijk 
uitdrogende bodem (Cyperus fuscus) die waardevolle soorten leveren. 
Ontwikkelingsbeheer dat gericht is op het tegengaan van volledige 

verlanding is hier even belangrijk dan de NO-ingreep zelf om de 

doelsoorten te behouden. Er zijn sterke aanwijzingen dat een aantal 

doelsoorten (o.a. Utricularia vulgaris, Cyperus fuscus, Caltha palustris, 
Hottonia palustris) uit een nog vitale zaadbank in de veenbodem kiemden. 
Het afgegraven perceel grasland aan de binnenduinrand (TRP Raversyde) 

heeft een totaal andere vegetatie, die eerder te verwachten zou zijn bij 

groep 6 (zilte graslanden, zie verder).  Door afgraving kan kwelwater het 

maaiveld bereiken gedurende een deel van het seizoen, het geen gunstig is 

voor soorten als Apium nodiflorum en Phragmites australis. Bovendien is 
er ook de invloed van het wellicht brakke karakter van het grondwater 

merkbaar met soorten als Apium graveolens, Carex distans en Scirpus 
maritimus. Dit brakke karakter en nog een sterkere kweldruk zijn merkbaar 
in een andere deel van deze afgraving (zie verder). Het 

ontwikkelingsbeheer bestaat uit maaien in de zomer, hetgeen de te 

verwachten ontwikkeling naar een vochtig hooiland met dominantie van 

Phragmites australis kan tegengaan.  
 

- Doordachte afgraving van zwaar bemeste gronden in twee totaal 

verschillende kwelsituaties (venige valleigronden, duin-

polderovergang) kan plaatselijk kwelafhankelijke moerasvegetaties met 

succes herstellen.  

- Het ontwikkelingsbeheer (maaien of in stand houden van een zekere 

dynamiek in de bodem) is in beide gebieden minstens even belangrijk 

als de ingreep zelf om de gewenste soorten te behouden of om de 

vestiging van nieuwe soorten mogelijk te maken. 

- De uitgevoerde werken tonen aan dat ook op zeer kleine oppervlaktes 

goede resultaten mogelijk zijn. Beide projecten zijn ook indicatief 

voor de herstelmogelijkheden in laagvenen en de duin-polderovergang. 

 

 

6.1.3.4.3. Mesotrofe moerasvegetaties in overwegend zandig milieu (groep 7) 
 
Deze groep bevat zowel goed ontwikkelde moerasvegetaties als 

pioniersvegetaties, die vrijwel allemaal gesitueerd zijn in afgravingen. 

De afgravingen in zandig milieu (vnl. in de Kempen) hadden meestal als 

doel een voedselarme en natte situatie te creëren. 

De waardevolste soorten (doelsoorten en rode lijstsoorten) zijn dan ook 

in de groep van verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, 

voedselarm, neutraal tot alkalisch water te situeren. 

Slechts in een zeer beperkt aantal afgravingen werd het creëren van een 

stabiele,  voedselarme situatie daadwerkelijk werd bereikt. In de meeste 

vegetaties domineren soorten van voedselrijke moerassen of natte 

graslanden (o.a. Lycopus europaeus,  Juncus effusus). Soorten van 
voedselarmere milieus komen vrijwel steeds voor in zeer lage bedekkingen. 

In het Turnhouts vennengebied gebeurden een aantal afgravingen en 

afschrapingen  van voormalig sterk bemest grasland –vnl. in functie van 

de avifauna (weidevogels). Het verschijnen van o.a. Littorella uniflora 
toont evenwel de grote potenties voor voedselarme ven- of 

moerasvegetaties. Langs de oevers van de nieuw gegraven oeverstroken 
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domineren echter soorten van voedselrijkere milieus (Juncus effusus en 
Lythrum portula). Het behoud van Littorellavegetaties is wellicht 
problematisch indien de trofiegraad van water en bodem niet duurzaam 

worden aangepakt. 

In de Ronde Put, waar door het graven van een groot ven o.a. soorten als 

Utricularia intermedia en Myriophyllum alterniflorum verschenen, 
domineren Pitrusvegetaties zowel op de opgeworpen wallen die bij de 

uitgraving op de oevers terecht kwamen, als in het water. Het  ven staat 

in verbinding met kalkrijk kanaalwater, hetgeen het voorkomen van beide 

hoger vermelde rode lijstsoorten verklaart. Ook voor broedvogels (o.a. 

Geoorde fuut) lijkt het nieuwe “ven” een succes. Van het herstel van een 

voedselarm ven (voormalige Lange Linnenput) is echter geen sprake.    

Grootschalige afgravingen (meer dan 1 ha) zijn zeldzaam (Ronde Put, 

Gevaerts Noord).  

 

- Afgravingen, bedoeld om een nattere situatie met voedselrijke of matig 

voedselrijke moerasvegetaties te verkrijgen, kennen vrij snel succes. 

Dergelijke moerasvegetaties komen relatief snel tot ontwikkeling en 

zijn vaak soortenrijk, met een groot aantal doelsoorten (behalve voor 

de echte waterplanten). Juncus effusus is echter vrijwel overal in 
hoge bedekkingen aanwezig en mag, gezien zijn frequente optreden ook 

in andere groepen, wellicht de “natuurontwikkelingsplant” bij uitstek 

genoemd worden.   

- Geslaagde afgravingen die bedoeld zijn om voedselarme moeras- of 

venvegetaties te verkrijgen of te herstellen zijn echter vrijwel 

onbestaande.  

- In de meeste gevallen werd weinig doordacht afgegraven, zonder enig 

inzicht in de nutriëntentoestand van de bodem. De uitvoering gebeurde 

ook vaak slordig, waardoor veel grond “gemorst” werd en de kansen op 

het creëren van een voedselarme situatie werden verkeken. Bovendien 

kunnen op deze manier ook potentiële zaadbronnen verspild zijn. 
 

 

6.1.3.5. Vochtige graslanden 
 
6.1.3.5.1. Voedselrijke, vochtige graslanden (groep 12) 
 
In deze groep komen vnl. vegetaties voor op zeer recent uit landbouw 

genomen graslanden op zwaardere gronden (klei en leem). De vermelde 

doelsoorten komen voor in zeer lage bedekking en zijn meestal als 

relicten te beschouwen. De opnames kunnen beschouwd worden als opname van 

de uitgangssituatie. 

 

 
6.1.3.5.2. Droge tot vochtige, ruderale ruigtes op voormalige matig voedselrijke akkers (groep 
13) 
 
In deze groep komen in vrijwel alle opnames zeer algemene en competitieve 

soorten  in hoge bedekkingen voor. De meeste vegetaties ontstonden op 

verlaten voedselrijke akkers, zonder natuurtechnische ingrepen. Toch 

komen in vele opnamen soorten voor van vochtige glanshavergraslanden 

(leembodems) of van droge voedselarme graslanden (zandbodems), zij het in 

lage bedekkingen.  

Op de leemgronden is o.m. de aanwezigheid van Campanula rapunculus, 
Origanum vulgare, Agrimonia eupatoria, Lathyrus pratensis,  Cynosurus 
cristatus, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Stellaria graminea, 
Achillea millefolium, Leucanthemum vulgare indicatief voor de mogelijke 
ontwikkeling van soortenrijke glanshavergraslanden. Deze doelsoorten komen 

overeen met soorten die in de referentiegebieden van groep 9 veelvuldig en 



 101 

in hoge bedekkingen aanwezig zijn. Interessant in groep 13 is ook de 

aanwezigheid een zeldzaam referentieterrein in de zeer intensief gebruikte 

leemstreek van de krijt-leemregio, waar een zeer soortenrijke  

glanshavervegetatie met struweelopslag bewaard bleef.       

Op de zandgronden zijn o.m. Teesdalia nudicaulis, Ornithopus perpusillus,  
Aira caryophyllea, Spergularia rubra, Hypochoeris radicata, Hieracium 
pilosella, Calluna vulgaris, Viola canina en Luzula campestris goede 
indicatoren voor de ontwikkeling van droge schrale graslanden. Deze 

doelsoorten zijn vergelijkbaar met de referentiegebieden van groep 1. 

 

- Braaklegging van akkers, gevolgd door maai of graasbeheer is een veel 

toegepaste techniek. In de meeste gevallen ontstaan vrij snel ruderale 

ruigtes, waar algemene en competitieve soorten domineren. In een aantal 

gevallen verschijnen, steeds in lage bedekkingen ook doelsoorten voor 

droge graslanden op zand of voor glanshavergraslanden. In het eerste 

geval lijken vooral de zeer droge bodems geschikt (b.v. Heidebos, 

Wijngaardberg, Turnhouts vennengebied) voor de vestiging van doelsoorten; 

in het laatste geval zijn vooral de minder voedselrijke leembodems de 

meest gunstige milieus (Altenbroek, Zevenbergen).   

- Een goed ontwikkelingsbeheer (verschralingsbeheer) lijkt absoluut 

noodzakelijk om de vegetatieontwikkeling in de goede richting te sturen. 

Zoniet zullen ook de schaars aanwezige doelsoorten verdwijnen ten 

voordele van meer competitieve soorten. 

 

 

6.1.3.5.3. Pioniersvegetaties op voormalige akkers (groep 14) 
 
Zowel wat de uitgangssituatie betreft als de mogelijke doelstellingen 

vertoont deze groep grote overeenkomsten met groep 13. De projecten zijn 

evenwel nog zeer jong en de opnames kunnen beschouwd worden als het 

vastleggen van de uitgangssituatie. Het grootste deel van de opnames is 

gesitueerde in de krijt-leemregio (Rosdel en Mene-Jordaanvallei, twee 

natuurontwikkelingsprojecten op gebiedsniveau, waarbij relatief grote 

oppervlaktes landbouwgebied vrij komen voor natuurontwikkeling. Ruderale 

soorten domineren en het aantal doelsoorten is vrij beperkt.  Een aantal 

soorten zijn indicatief voor mogelijke ontwikkeling naar soortenrijke 

glanshavergraslanden van het kalkrijke type (Origanum vulgare, Clematis 
vitalba). Verdere opvolging is noodzakelijk. 
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6.2.  Vegetatieontwikkeling in relatie tot gemeten 
ecologische variabelen: onderzoek naar belangrijke 
stuurvariabelen in een aantal geselecteerde projecten  
 

6.2.1. Inleiding en vraagstelling 
 
Het gedetailleerde ecologisch onderzoek spitst zich toe op grasland- en 

heide(achtige) vegetaties. Voor een selectie van 54 terreinen uit 19 

verschillende gebieden waren volgende vragen van belang:  

- Hoe  ontwikkelt de vegetatie zich en welke doelsoorten verschijnen er 

na de natuurontwikkelingsingreep 

- Welke factoren zijn hiervoor bepalend? 

- Welke rol speelt het ontwikkelingsbeheer of het reguliere 

natuurbeheer? 

- Welke oorzaken zijn er voor het uitblijven van de gewenste 

ontwikkelingen? 

 

6.2.2. Doelsoorten in de verschillende onderzochte terreinen 
 
In Figuur 6.7 worden per onderzocht terrein het aantal doelsoorten (incl. 

rode lijstsoorten) weergegeven. In Bijlage 6.1 worden de betreffende 

soorten vermeld, waardoor multivariate analyse beter kan geïnterpreteerd 

worden. 

 
Figuur 6.7. :  aantal doelsoorten per onderzocht terrein (zwarte 

staafjes = natuurreferentieterreinen); 1=zilte poldergraslanden, 2= 

natte, matig voedselrijke graslanden, 3=droge schraallanden en heide, 4= 

vochtige tot natte schraallanden en heide,  

5 =graslanden op droge  tot matig vochtige leemgronden. 
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Het aantal doelsoorten in natuurontwikkelingsterreinen is meestal lager 

dan in de natuurreferentieterreinen. Het betreft vooral kenmerkende 

soorten van bepaalde ecotoopgroepen en in mindere mate rode lijstsoorten. 

In enkele terreinen worden veel doelsoorten (meer dan of evenveel als in 

de natuurreferentieterreinen) aangetroffen (o.a. Leiemeersen (LM3), 

Uitkerkse Polder, Smeetshof (SH1), Heidebos, Hageven, Teut). Enige 

voorzichtigheid bij deze interpretatie is nodig omdat in de 

natuurontwikkelingsterreinen vaak soorten van verschillende 

ecotoopgroepen samen voorkomen (b.v. kenmerkende soorten van droge, 

voedselarme en matig voedselrijke bodem, gaande van zuur tot neutraal in 

natuurontwikkelingssites t.o.v. een referentiesite met enkel droge 

heide).  

 

 

6.2.3. Resultaten multivariate analyse 
 
Via canonische correspondentieanalyse en de formele interpretatie ervan 

(omgevingsvariabelen gemeten) wordt geprobeerd om inzicht te verwerven in 

de sturende factoren voor het verspreidingspatroon van soorten en  de 

vegetatieontwikkeling.  

 
 

6.2.3.1. Volledige dataset 
 
Canonische correspondentie analyse (CCA), toegepast op de volledige set 

van vegetatieopnamen en variabelen levert, wellicht als gevolg van te 

grote verschillen in aantallen van vergelijkbare bodemtypes (waarvan de 

meest aanwezige als belangrijkste variabelen worden geselecteerd), een 

moeilijk interpreteerbare  ordinatie. De eigenwaardes van de eerste 2 

assen (resp. 0,6 en 0,55) zijn vrij hoog; het cummulatieve percentage aan 

variantie (voor zowel de soortendata als de soorten-variabelen-relatie) 

van beide eerste assen is evenwel laag (< 30%).   

De spreiding lijkt vooral te worden veroorzaakt door geografische en 

bodemparameters.  

 

 

6.2.3.2 Relevante Subsets 
 
Om de resultaten te kunnen interpreteren in het licht van verschillen 

tussen referentiesituaties en studieterreinen 

(natuurontwikkelingsterreinen), werd gekozen voor een indeling in 

kleinere subsets op basis van vergelijkbare bodemtypes. De vijf gekozen 

groepen stemmen overeen met de groepen die ook gekozen werden voor de 

verwerking van de abiotische gegevens en sluiten eveneens aan bij de 

vooropgestelde brede doeltypes.  

CCA selecteert de variabelen die de variatie in de data het best 

verklaren en test (Monte Carlo test) de assen (de eerste as en alle assen 

samen) die er mee gecorreleerd zijn op hun significantie (p<0,05). Indien 

de eerste as significant is, betekent dit dat de hypothese moet verworpen 

worden dat slechts één omgevingsgradiënt  de variatie in de data bepaalt. 

De test van de significantie van alle canonische assen samen geeft aan of 

de relatie tussen de soorten en de omgevingsvariabelen significant is. In 

de analyse werd verder gewerkt met die variabelen, waarvoor beide tests 

significant waren.   

Verder werden sites met extreme waarden verwijderd en werd nagegaan of de 

soorten –omgevingsfactoren-correlatie voldoende hoog (>0,9) was en of het 

cummulatieve percentage variatie van de eerste twee assen in de 

soortendata én in de soorten-omgevingsdata voldoende hoog waren (> 30 ). 
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Als dit het geval is zijn goede variabelen gemeten. In alle subsets 
hadden de eerste assen vrij hoge tot hoge eigenwaarden. 

 
In vier van de vijf groepen, konden door multivariate analyse variabelen 

geselecteerd worden, waarbij de eerste as en de totale set van canonische 

assen significant gecorreleerd waren met de soorten- en de omgevingsdata. 

Dit was het geval voor droge schrale graslanden en heiden, vochtige en 

natte schraallanden en heiden, vochtige tot natte zilte poldergraslanden 

en graslanden op droge tot matig vochtige leemgronden. Voor de set met 

natte graslanden was er enkel een significante correlatie met de totale 

set van canonische assen. 

 

 

6.2.3.3 Interpretatie van de resultaten 
 
Volgende variabelen werden gemeten en als volgt afgekort in de figuren: 

 

T : ontwikkelingstijd   OS :  organische stofgehalte in de 

bodem 

N :  beschikbaar stikstof   P :  beschikbaar fosfor 

PH :  pH      V :  bodemvochtigheid 

GWT : grondwatertype   S : structuur maaiveld  

microreliëf) 

OB :  ontwikkelingsbeheer  MG :  onderhoudsbeheer maaien en/of 

A :  afgraven/ontgronden    grazen 

G :  extensief graasbeheer  ND :  niets doen 

 

De grote bodemtypes (klei, zand, leem, veen) vervielen in de subsets, 

omdat ze ± identiek waren in de bestudeerde terreinen. De belangrijke 

variabele V voor de vegetatieontwikkeling wordt in de analyses wellicht 

onderschat omdat de te vergelijken studieterreinen werden geselecteerd op 

basis van gelijkaardige hydrologische omstandigheden. 

 
 
6.2.3.3.1. Droge schraallanden en heiden 
 
Drie studiegebieden werden onderzocht, nl. het Heidebos, de Teut en het 

Hageven. In deze drie gebieden ontwikkelden zich droge akkers in een 

heideomgeving onder een beheer van nietsdoen, maaien of extensieve 

begrazing.   

De eerste as in de CCA is best gecorreleerd (0,78) met beschikbaar N en 

de ontwikkelingstijd (-0,75). Natuurreferentiesites (droge heiden) van 

alle drie de gebieden hebben de laagste stikstofbeschikbaarheid en de 

langste ontwikkelingstijd. De tweede as is gecorreleerd met organische 

stof in de bodem (-0,54) en beschikbaar fosfaat (0,52). Slechts één 

natuurontwikkelingsterrein in de Teut (TT1) heeft vergelijkbare waarden 

en een vergelijkbare vegetatie (Figuur 6.8). De hierbij horende 

doelsooren zijn deze van droge heiden (o.a. Calluna vulgaris, Hieracium 

pilosella, Festuca ovina). 

In het Heidebos, waar in een aantal terreinen reeds geruime tijd een 

ontwikkeling naar schraalland bezig is, zijn de scores voor nitraat, 

organische stof, pH en fosfaat iets hoger dan gemiddeld. Jonge terreinen 

(HB1 en HB7) hebben  bovendien hoge scores voor resp. beschikbaar fosfaat 

en nitraat. In het Hageven hebben terreinen met lange ontwikkelingstijd 

(> 15 jaar) nog steeds hogere scores voor N en organische stof. 

Doelsoorten die hier voorkomen zijn deze van het Thero-Airion. (Figuur 

6.9), met de meer typische soorten zoals Aira caryophyllea met hogere 

scores op de tijdsas.  Doelsoorten uit het droge schraallenden  lijken 
zich veel gemakkelijker te vestigen dan doelsoorten van droge heide. Zo 

komen in natuurontwikkelingsterreinen in de drie deelgebieden o.a. 
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Teesdalia nudicaulis, Ornithopus perpusillus, Aira caryophyllea, 

Hieracium pilosella, Luzula campestris, Rumex acetosella en Veronica 
officinalis frequent voor (Figuur 6.9). 

 

De verschillende vormen van beheer dragen niet bij tot een significant 

betere verklaring van de variatie in de terreinen. Hierbij moet vermeld 

worden dat vnl. extensieve vormen van graas- en maaibeheer worden 

toegepast, die niets doen (uitgezonderd begrazing van ree en konijn) 

sterk benaderen. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.8 : CCA  sites droge schraallanden en heide 
(natuurreferentieterreinen in zwart) 
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Figuur 6.9 : CCA soorten droge schraallanden en heide 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.3.2. Vochtige tot natte schraallanden en heiden  
 
De onderzochte studiegebieden zijn het Hageven, de Langdonken, 

Molsbergen, het Turnhouts Vennengebied, Ruilverkaveling Ravels, Vliegveld 

Ursel, de Teut en de Gulke Putten. In de eerste zes gebieden werd in de 

natuurontwikkelingsterreinen de toplaag verwijderd. In de overige 

gebieden wordt  een verschralend ontwikkelingsbeheer gevoerd of werd het 

pas opgestart (Gulke Putten). 

De eerste as in de CCA is best gecorreleerd (0,78) met de 

ontwikkelingstijd van de vegetaties en het  ontwikkelingsbeheer (-0,74). 

Deze laatste factor (ordinale variabele) is steeds 1 als T laag is en 

moet op deze manier worden geïnterpreteerd.  De tweede as is best 

gecorreleerd met  afgraven (0,91) en beschikbaar fosfor (-0,56). 

Natuurreferentiesites komen voor in de rechter helft van de 

ordinatiefiguur (Figuur 6.10). Ze hebben hoge scores voor 

ontwikkelingstijd en een lagere dan gemiddelde score voor P-

beschikbaarheid. Ook beschikbaar N en pH zijn lagere dan de gemiddelde 

scores.  
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Vooral een lage N-beschikbaarheid en voldoende tijd (> 15 j) zijn van 

cruciaal belang voor de ontwikkeling van heide op droge zandige akkers. Een 

lage beschikbaarheid van N hangt ook nauw samen met lage gehaltes aan 

organische stof. De natuurreferentieterreinen hebben ook een beduidend lager 

score voor de bodem-pH. Van belang is hier ongetwijfeld ook mogelijkheid tot 

kolonisatie. Dit laatste wordt vrij goed geïllustreerd door de kolonisatie 

van Calluna vulgaris in TT1 vanuit de perceelsrand. De ontwikkeling van 
droge schraallanden kan reeds bij intermediaire waarden (tussen heides en 

bemest grasaland) van N-beschikbaarheid. De betere types ontwikkelen zich 
evenwel na langere tijd (> 10 jaar; b.v. HB5, HV3). 
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De natuurontwikkelingssites vallen uiteen in verschillende groepen. De 

best ontwikkelde terreinen bevinden zich in de bovenste helft van de 

ordinatie.  

TV3 is een nat schraalland dat hersteld werd door afgraving. Net als in 

de referentieterreinen is beschikbaar P én N laag. De ontwikkelingsduur 

is evenwel nog zeer kort. Er komen veel doelsoorten voor van natte heiden 

en schraallanden, zij het in lage bedekkingen (o.a. Drosera intermedia, 
Scirpus setaceus, Carex panicea, Erica tetralix) (Figuur 6.11). In de 
overige afgegraven terreinen lijken naast ontwikkelingstijd de 

belangrijkste verschillen met de natuurreferentieterreinen  door een 

hogere N-beschikbaarheid en een hogere pH bepaald te worden. Hier komen 

sporadisch doelsoorten van schraallanden voor (Lycopodiella inundata, 
Juncus conglomeratus, Potentilla erecta, Carex demissa, Ranunculus 
flammula). In de onderste helft komen eveneens dergelijke terreinen voor, 
die evenwel een stuk droger zijn (TT2 en VU2). Een laatste groep betreft 

natuurontwikkelingsterreinen met hoge scores voor N én P : het zijn de 

minst waardevolle vegetaties met vnl; soorten uit vochtige, voedselrijke 

graslanden.  
 

Behalve afgraven lijken de overige beheersvormen weinig bij te dragen tot 

de variatie in de data, wellicht omdat ze nauw samenhangen met de 

ontwikkelingstijd, die een betere verklaring geeft. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.10 : CCA sites vochtige tot natte schraallanden en heiden 

(natuurreferentieterreinen in zwart) 
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Figuur 6.11 : CCA soorten  vochtige tot natte schraallanden en heiden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.3.3. Vochtige tot natte matig voedselrijke graslanden 
 
Opnames en metingen werden verwerkt uit drie gebieden, nl. de 

Leiemeersen, de Daknamse Meersen en Achter Schoonhoven. De gegevens van 

het Smeetshof werden uit deze analyse weggelaten omdat ze door hun te 

afwijkend karakter (pionierssituaties, zandgronden) geen eenduidig 

(significant) resultaat toelieten in de CCA van de volledige subset en de 

interpretatie daardoor bemoeilijkten. Ook bij de analyse van de huidige 

set is voorzichtigheid geboden (p>0,05 voor de eerste as).   

 

De eerste as is best gecorreleerd met  beschikbaar N (-0,67); de tweede 

as met de ontwikkelingstijd (0,72). Natuurreferentiesites 

(Dottergraslanden, Blauwgrasland, vochtig glanshavergrasland) worden 

gekenmerkt door een lange onwikkelingstijd onder een onderhoudsbeheer 

(maaien, maaien + nabegrazing), maar vertonen grote verschillen in N-

beschikbaarheid. Deze is relatief hoog (LM4) of gemiddeld in de 

Dottergraslanden en de vochtige glanshavergraslanden (resp. DM4 en DM5 en 

AS3) en zeer laag in het blauwgrasland (AS1). De bepalende factor van N 

is discutabel. In de Daknamse meersen hebben vooral de 
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In vochtige heideterreinen zijn N- en P-beschikbaarheid laag. Voor de 

ontwikkeling in die richting is afgraven een belangrijke maatregel, die 

zowel N, maar vooral P sterk doet afnemen. Van cruciaal belang lijkt 

echter een voldoende lange ontwikkelingstijd, waarbij de beperkte 

nutriëntenbeschikbaarheid behouden blijft (hoewel het organische 

stofgehalte stijgt). Referentieterreinen worden ook gekenmerkt door een 
lagere pH. 
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natuurontwikkelingsterreinen met een weinig waardevolle vegetatie (o.a. 

Phalaris arundinacea, Vicia sativa, Lolium perenne; Figuur 6.13) een lage 
score voor N-beschikbaarheid; de referentiesites (Dottergrasland) hebben 

een middelmatige score. In de Leiemeersen hebben zowel dottergraslanden 

in referentiesites (LM4) als goed ontwikkelde 

natuurontwikkelingsterreinen (LM3) en matig ontwikkelde (LM1 en LM2) 

vegetaties een vrij hoge N-beschikbaarheid. De spreiding wordt er vooral 

bepaald door ontwikkelingstijd en onderhoudsbeheer.  Dit geldt ook voor 

de terreinen in Achter Schoonhoven, met in de matig ontwikkelde 

vegetaties zowel  lage (AS4), als hoge (AS2) scores voor N-

beschikbaarheid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.12 : CCA sites matig voedselrijke natte graslanden 

(natuurreferentieterreinen in zwart) 
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Figuur 6.13 : CCA soorten matig voedselrijke natte graslanden 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.2.3.3.4. Vochtige tot natte zilte poldergraslanden 
 
Er zijn grote verschillen tussen de twee gebieden die hier worden 
besproken, nl. de Uitkerkse Polder en TRP Raversyde.  

De eerste as in de ordinatie is sterk gecorreleerd met N- (-0,88) en P-

beschikbaarheid (0,84); de tweede as met  pH (-0,65) en P (0,53). N-

beschikbaarheid verklaart inderdaad de grootste spreiding in de data maar 

is geen goede variabele om verschillen tussen natuurreferentie- en 

natuurontwikkelingsterreinen in beide verschillende gebieden te 

verklaren. Dit is ook niet het geval als de Uitkerkse Polder apart wordt 

geanalyseerd. Verschillende doelsoorten, waaronde de meest zoutminnende 

komen inderdaad voor bij een grote N-beschikbaarheid (o.a. Suaeda 
maritima, Salicornia europaea, Spergularia marina). Enkel in het zeer 
soortenrijke naturreferentieterrein UP4 worden de lage concentratries 

beschikbaar N gemeten. Voor de Uitkerkse Polder, waarbij de 

natuurontwikkelingssites vrij soortenrijke vegetaties hebben, met een 

beperkt aantal doelsoorten lijkt ook P geen goede variabele te zijn. 

Opmerkelijk is wel de hogere pH-score in UP4.  
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Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat een voldoende lange 

ontwikkelingstijd onder een onderhoudsbeheer (maaien of maaien + 

nabegrazen) de belangrijkste factor is bij de ontwikkeling van 

waardevolle natte en vochtige graslanden (indien uiteraard de 

hydrologie intact is). Hiermee samenhangend zijn wellicht ook 
kolonisatiemogelijkheden van groot belang. 
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Wanneer we enkel de set van de Uitkerkse Polder bekijken worden de 

verschillen in  soortenrijkdom (en de aanwezigheid van doelsoorten), 

naast de beschikbare N, vooral verklaard door de structuur van het 

maaiveld. Het zeer gevarieerde bult-slenkpatroon in UP4 staat in contrast 

met de vrij uniforme, vlakke of komvormige oveige terreinen 

natuurontwikkleings- en referentieterreinen (UP1 - UP3).  Deze 

structuurgradiënt wordt ook gevisualiseerd door de negatief met elkaar 

gecorreleerde variabelen afgraving en begrazing. 

In de duin-polderovergang (TRP Raversyde) maken vooral de pH,  en P-

gehalte het grote verschil tussen de soortenrijke vegetaties van het 

natuurontwikkelingsgebied en de soortenarme bemeste uitgangssituatie. De 

maatregel “afgraven” is sterk gecorreleerd met deze variabelen. Door 

afgraving wordt in deze zone de uitgeloogde, ontkalkte zandgrond 

verwijderd, waardoor weer kalkrijke bodem dagzoomt, maar eveneneens zilte 

kwel kan optreden in de wortelzone. Bij afgraving wordt inderdaad een 

verhoogde pH in de bodem gemeten (Figuur 3.6). Wellicht is dit effect van 

minder belang dan de invloed van zilte kwel. Op dit ogenblik ontbreken 

soorten van kalkrijke duinvalleien nog in de vegetatie (hoewel deze nog 

kunnen verwacht worden (Cosyns, 1989; 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 eveneens 

in een sterke daling van N en vooral P in de bodem, waardoor 

laagproductieve vegetaties tot ontwikkeling kwamen en doelsoorten zich 

snel konden vestigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.14 : CCA sites zilte poldergraslanden (natuurreferentieterreinen 
in zwart) 
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Figuur 6.15 : CCA soorten zilte poldergraslanden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.3.5. Graslanden op droge tot matig vochtige Leemgronden 
 
Drie gebieden op voormalige intensieve landbouwgronden (akkers op 

helling- of plateaugronden) in de leemstreek werden onderzocht.   

De eerste as is gecorreleerd met P(0,84) en pH (0,70). De tweede as is 

vooral gecorreleerd met  N (-0,65) en ontwikkelingstijd (0,44). 

De referentieterreinen betreffen matig vochtige tot droge kamgras- en 

glanshavergraslanden (Moenebroek en Altenbroek) en marjoleingraslanden 

(Altenbroek en Rosdel). 

De referentieterreinen worden gekenmerkt door de lage beschikbaarheid van 

N of P. Voor de Marjoleingraslanden betreft dit een lage beschikbaarheid 

van N (AB4, RD2 en RD5) en een hogere dan gemiddelde of zelfs zeer hoge 

beschikbaarheid (RD5) van P. In de matig vochtige tot droge graslanden is 

er een zeer lage P-beschikbaarheid. 

In het Moenebroek evolueren de natuurontwikkelingsterreinen onder 

extensieve begrazing. Het aantal doelsoorten is vrij beperkt (Cynosurus 
cristatus,  Hypochoeris radicata, Ranunculus acris, Rumex acetosa). 
Beschikbaar  P blijft beduidend hoger dan in het referentieterrein, 
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In de duinpolderovergang lijken beschikbaar P en pH sturende factoren 

te zijn, naast het herstel van het kwelmilieu. In het echte 

poldergebied is de beschikbaarheid van nutriënten van minder belang. 

Sommige zilte vegetaties met een groot aantal doelsoorten (o.a. 

Salicornia europaea, Suaeda maritima, Scirpus maritimus) kunnen 
voorkomen op bodems met hoge concentraties nutriënten. Andere zilte 

vegetaties komen eerder voor op op bodems met lagere 

nutriëntenconcentraties (vnl. N) en gering gehalte aan organische stof 

(Triglochin palustris, Glaux maritima). Verdere differentiatie treedt 
op door structuurvariatie van het maaiveld. 
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hetgeen zich uit in een nog zeer productieve vegetatie. Vergelijkbare 

graslanden in het Altenbroek hebben een nog hogere P-beschikbaarheid, 

gecombineerd met een kortere ontwikkelingstijd. Hier komen 

hoogproductieve ruigtevegetaties voor (AB5, AB1).  

Zowel in het Rosdel als in Altenbroek worden op 

natuurontwikkelingsterreinen laagproductieve vegetaties aangetroffen, 

waar reeds een vrij groot aantal doelsoorten voorkomen (o.a. Origanum 
vulgare, Agrimonia eupatoria, Leucanthemum vulgare, Campanula rapunculus, 
Hieracium pilosella in begraasde graslanden; Stachys arvensis, Kickxia 
elatine in akkeronkruidakker) 
Deze terreinen worden gekenmerkt door een lage N-beschikbaarheid. De 

overige natuurontwikkelingsterreinen worden gekenmerkt door zowel hoge P- 

als N-beschikbaarheid. Hier worden vnl. soortenarme vegetaties 

aangetroffen met veel pioniers (korte ontwikkelingstijd). Het belang van 

een hoge pH uit zich in een bijzondere vegetaties (referentiesites) met 

o.m Inula conyza. Een aantal natuurontwikkelingsterreinen heeft zeker 
potenties in die richting als er voldoende lang een goed 

ontwikkelingsbeheer, gericht op het verwijderen van N, plaatsvindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.16 : CCA sites graslanden op droge tot  matig vochtige 

leemgronden 
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Figuur 6.17 : CCA soorten graslanden op droge tot  matig vochtige 

leemgronden 
 
Verschillende beheersvormen waren in de ordinatie niet van doorslaggevend 

belang voor de spreiding van de data. Het is evenwel duidelijk dat 

ontwikkelingsbeheer van groot belang is om goede abiotische 

omstandigheden te verkrijgen. 
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De ontwikkeling van waardevolle graslanden op intensief gebruikte 

droge tot matig vochtige leemgronden hangt nauw samen met het 

verkrijgen van een lage N- beschikbaarheid (Marjoleingraslanden) of 

een lage P-beschikbaarheid (kamgraslanden, glanshavergraslanden). Bij 

een hoge pH (kalkrijke onderlagen) kunnen bijzondere soorten in de 

Marjoleingraslanden optreden. Bij de ontwikkeling van de vegetatie 

uit akkers, is een voldoende lange ontwikkelingstijd nodig. 
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6.2.4. Vegetatieontwikkeling: besluit 
 
Een succesvolle vegetatieontwikkeling hangt ontegensprekelijk af van 

verschillende factoren. In het ene geval zullen standplaatsfactoren 

zwaarder doorwegen, in een ander geval b.v. vestigingsmogelijkheden of 

ontwikkelingstijd.  

In Figuur 6.18 werden de resultaten van de standplaatsfactoren (Tabel 

4.13) en de kansen voor vestiging van doelsoorten uit de nabije omgeving 

(Tabel 5.1) geïntegreerd met de factor ontwikkelingstijd en de resultaten 

van de multivariate analyse. Er werd nagegaan in hoeverre 

natuurontwikkelingsingrepen en/of ontwikkelingbeheer positief inspelen op 

de stuurvariabelen die als belangrijkste uit de analyse kwamen (kolom 1 

in tabel 6.3).  

De kansrijkdom werd  afgeleid uit de hoger genoemde tabellen en 

terreingegevens (beheer, ontwikkelingstijd) (Tabel 6.3) voor de vier 

hoger genoemde “variabelen” en hun relatieve belang werd ingeschat 

(Figuur 6.18). 

 
Figuur 6.18.  Relatief belang van beheer/ingreep, standplaatsfactoren, 

vestigingsmogelijkheden en ontwikkelingstijd + bedekking (%) en aantal 

doelsoorten per onderzocht terrein; 1=zilte poldergraslanden, 2= natte, 
matig voedselrijke graslanden, 3=droge schraallanden en heide, 4= 

vochtige tot natte schraallanden en heide,  

5 =graslanden op droge  tot matig vochtige leemgronden. 
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Tabel 6.3:  Integratie beheer/ingreep, standplaatsfactoren,  

vestigingsmogelijkheden en ontwikkelingstijd in de onderzochte terreinen; 

- = weinig kansrijk; +/- = matig; + = goed; ++ zeer goed. 

 
  
terrei
n 

beheer standplaats-
factoren 

vestigings-
mogelijkheden 

ontwikkelings
tijd 

AB1  -  - +/-  - 

AB3 + + +  - 

AB5 +/-  - +/-  - 

MB2 +/- + +/- + 

MB3 +/- + +/- + 

RD1 + + +  - 

RD4 + +  -  - 

RD7 + + +/-  - 

AS2 ++ + +/- +/- 

AS4 + + + +/- 

AS5 + + + +/- 

DM1 + ++ +  - 

DM3 + ++ +  - 

DM6 + ++ ++ +/- 

LM1 + + ++ + 

LM3 + ++ ++ + 

SH1  - + +/- +/- 

SH2  - + +/- + 

SH3  - + +/- + 

SH4  - + +/- + 

SH5  - + +/- + 

TRP1 ++ ++  - + 

UP1 +/- + + + 

UP3 +/- + +/- + 

GP1 +/-  - ++  - 

HV1 +/- + +/- ++ 

LD1 + ++ +/-  - 

MOB2 + +  - +/- 

RA2 + + +/- +/- 

TT2  - + + ++ 

TV1 + +  - +/- 

TV1bis + + +/- +/- 

TV3 ++ ++ +/- +/- 

TV4 + + +/- +/- 

VU2 +/- + +  - 

HB1 +/-  - +/- +/- 

HB4 +/-  -  - + 

HB5 +/- +  - ++ 

HB6 +/- +  - + 

HB7  -  -  -  - 

HV2 +/- + +/- ++ 

HV3 +/- + +/- ++ 

HV4 +/-  - +/- ++ 

TT1 +/- + ++ ++ 
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In de meeste natuurontwikkelingsterreinen op voormalige landbouwgronden 

worden op dit ogenblik weinig waardevolle vegetaties (zonder of met zeer 

weinig doelsoorten of rode lijstsoorten, zie Bijlage 6.1)) aangetroffen. 

In vele gevallen is de korte ontwikkelingstijd hiervan de oorzaak.  

Toch worden in vele gevallen ook de onderliggende oorzaken onderschat. 

Goede resultaten blijven uit  ten gevolge van een ongunstige 

nutriëntenhuishouding. Door drastische maatregelen zoals afgraven kan in 

vele gevallen de gewenste waterhuishouding worden hersteld of gecreëerd, 

maar blijven te hoge beschikbare nutriëntenconcentraties aanwezig. 

 

Zowel stikstof als fosfor spelen in diverse terreinen een belangrijke 

rol. Lage beschikbare N-concentraties zijn belangrijk voor de 

ontwikkeling van droge heiden en schraallanden, kalkrijke 

glanshavergraslanden en marjoleingraslanden, en natte graslanden. Lage 

beschikbare  P-gehaltes zijn van belang voor de ontwikkeling van natte 

heiden, vochtige en natte schraallanden, glanshaver- en kamgraslanden en 

natte graslanden in de duin-polderovergangszone. Herstel van een hoge pH 

biedt ook kansen voor soorten van jonge duinvalleien in deze zone.  

In vrijwel alle terreinen is een voldoende intensief en langdurend 

ontwikkelingsbeheer noodzakelijk. In vele natte graslanden is een 

dergelijk beheer bepalend voor de vegetatieontwikkeling. 

Voor de ontwikkeling van zilte graslanden is het herstel van de zilte 

kwel bepalend, naast voldoende structuurvariatie van het maaiveld. 
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HOOFDSTUK 7 :   
DISCUSSIE  EN  CONCLUSIES 
 

7.1. Discussie 
 
De resultaten in de onderzochte terreinen wijzen op de belangrijke rol van 

de beschikbare macronutriënten (N, P) bij de ontwikkeling van verschillende 

vegetatietypes vanuit intensief gebruikte landbouwgronden. Dit geldt voor 

nagenoeg alle onderzochte terreinen. Voor de ontwikkeling van de doeltypes 

is het van belang om dezelfde vorm en mate van nutriëntenlimitatie te 

herstellen als die waarbij deze vegetatietypes zich in het verleden 

handhaafden of ontwikkelden (Verhagen & Van Diggelen, 2001). Daarnaast 

werden in deze studie het herstel van de hydrologie en de 

vestigingsmogelijkheden van soorten als voornaamste sturende factoren 

erkend. In dit hoofdstuk worden slechts deze sturende factoren voor 

natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden besproken. Het herstel en 

behoud van waardevolle graslanden van diverse types vereist evenwel  een 

veel gedetailleerdere kennis van het ecosysteem. Naast het verkrijgen van 

een goede uitgangssituatie zullen diverse (detail)beheersmaatregelen of 

bijkomende effectgerichte maatregelen nodig zijn om waardevolle graslanden 

of heides te herstellen of te handhaven (Roelofs et. al, 1996, Londo, 1997; 

Jansen et. al, 1997). De belangrijkste stuurvariabelen die in deze studie 

worden erkend, sluiten vrij goed aan bij de belangrijkste abiotische en 

biotische beperkingen voor herstel van ecologisch diversiteit zoals 

beschreven door Bakker & Berendse (1999). Deze auteurs vermelden 

atmosferische depositie (eutrofiëring en verzuring), problemen met 

waterkwaliteit en nutriëntenvoorziening bij vernatting en hydrologisch 

herstel, verarmde zaadbanken en beperkte dispersie van soorten. 

 

 

7.1.1. Nutriënten 
 
De aandacht voor nutriëntenlimitatie bij natuurontwikkeling is van groot 

belang omdat ingrepen of beheer, indien wel doordacht, een grote invloed 

kunnen uitoefenen op de nutriëntenhuishouding. Indien zij dat niet kunnen, 

blijft een goed begrip noodzakelijk omdat zo veel geld en energie kan 

bespaard worden bij de keuze van projecten. 

Verhagen & Van Diggelen (2001) geven een overzicht van de aard van 

nutriëntenlimitatie van de verschillende types halfnatuurlijke vegetaties 

op zandgronden op verbondsniveau.  

In het merendeel van deze verbonden wordt N-limitatie gevonden. Dit was 

o.m. ook het geval in de voor deze studie relevante types als Blauwgrasland 

(Junco-Molinion), verbond van Struikheide en Kruipbrem (Calluna-Genistion 

pilosae) en het verbond der heischraalgraslanden (Nardo-Galion saxatilis). 

N-limitatie in deze studie werd gevonden voor de meeste matig voedselrijke 

vochtige tot natte graslanden, natte tot droge schraallanden en heiden. P-

limitatie werd gevonden in één vochtig heischraal grasland  en één droge 

heide. Gough & Marrs (1990a) daarentegen veronderstellen op basis van 

productie en beschikbaar P evenwel in een groot aantal systemen, waaronder 

struwelen, bos heiden en halfnatuurlijk graslanden P-limitatie. Boeye et. 

al (1997) toonden eveneens P-limitatie aan in natte schraallanden en kleine 

zeggenvegetaties. 

 

In sterk bemest uitgangssituaties kan vnl. door afgraving een sterke 

reductie in beschikbaar N en Ntot verkregen worden (Klooker et a., 1999; 

Verhagen en Van Diggelen, 2001; Londo, 1997). Ontgronden van droge 

landbouwgronden heeft tot doel het herstel te versnellen en van in het 
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begin hoge nutriëntenconcentraties in de bodem definitief te verwijderen. 

Dit werd ook in deze studie in verschillende terreinen waargenomen, vnl. op 

vochtige zandgronden.  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).  

Spontane of gestuurde evolutie vanuit voormalige akkers gebeurde in de door 

ons onderzochte terreinen wel vaak. Daarbij lijkt initieel de beschikbare 

hoeveelheid N geen probleem, gezien deze voornamelijk aanwezig is in 

organische stof, die in akkers zeer klein is. Merkwaardig is dat in onze 

studie in enkele zeer recent verlaten terreinen (akkers in Heidebos) hogere 

waarden voor beschikbaar N worden gevonden. Bij braaklegging of afgraving 

is eerder een langzame stijging van N te verwachten door de opbouw van 

organisch materiaal in de bodem gedurende de vroege successie (Marrs et. 

al, 1991).  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 waarbij in het tweede geval een nog vrij 

ruderale vegetatie met vele kale plekken ontwikkeld was. Bodem-pH, 

extraheerbaar 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 

gedeeltelijk overeen met de door ons gemeten waarden in ± 20 jaar verlaten 

akkers in een heidelandschap, zij het dat in het ene gebied zich sneller 

een heidevegetatie ontwikkeld dan in het andere, en dat er in elk geval 

schrale zure graslanden ontwikkelen (de ruderale fase is voorbij). Het 

verschralen van bodems via oogsten van graangewassen of lijnzaad werd  in 

een zeven jaar durend experiment uitgetest in Minsmere (Marrs et. al,1998). 

Hoewel aanzienlijke nutriëntenconcentraties werden 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 vrij lang gewenste evoluties te kunnen hypothekeren. Belangrijk 

in deze context is dat afgraven of plaggen in sommige situaties (zoals in 

Minsmere) weinig zin hebben omdat er nauwelijks variatie optreedt in P-

gehalte met toenemende bodemdiepte.  

 

In de meeste door ons bestudeerde graslanden wordt geprobeerd om via 

stopzetting van bemesting en een volgehouden maaibeheer graslanden te 

herstellen. 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 vegetatie, 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 codeficiëntie optreedt van 

op zijn minst de macro-nutriënten N, P en K. Dit was echter geenszins 

voldoende voor 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 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 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 stikstofgiften van meer dan 400 



 121

kg/ha/j. normaal. De meeste door ons onderzochte terreinen waren bovendien 

nog veel langer in landbouwkundig gebruik. Negen jaar maaibeheer op een 

voormalig intensief gebruikte akker in de Leiemeersen leverde reeds een 

vrij hoog soortenaantal op met vrij veel doelsoorten, maar kon zeker nog 

geen herstel en nog geen grote vermindering in productie (> 7 ton/ha/j.) 

veroorzaken. Oomes (1990) vond op vergelijkbare bodems (natte klei) reeds 

een sterke terugval van de productie na 5 jaar, gevolgd door een lichte 

stijging na 7 jaar, terwijl de soortensamenstelling weinig of niet 

veranderde. Een productieniveau van 6 ton/ha/j. of lager is een 

noodzakelijke, maar niet altijd voldoende voorwaarde voor  het ontwikkelen 

van gewenste vegetaties (Altena & Oomes, 1991). 

Ook afgraving leidt niet noodzakelijk tot succes. In verschillende 

terreinen had afgraving tot gevolg dat er zich een vrij monotone 

pitrusvegetatie ontwikkelde.  

Janssens et. al (1998) onderzochten in een grote set van zeer diverse 

halfnatuurlijke graslanden verschillende bodemchemische variabelen. Vooral 

de rol van beschikbaar P lijkt cruciaal te zijn. Enkel in plots (10 x 10) 

met minder dan 5 mg extraheerbaar P (Pext )  per 100 g droge stof worden 

soortenrijke graslandvegetaties (> 20 soorten) aangetroffen. De verklaring 

zou zijn dat beschikbaar P, hoewel N limiterend is, de N-beschikbaarheid 

controleert. 

Een belangrijke rol voor P werd in onze dataset eveneens gevonden voor de 

ontwikkeling van natte schraallanden en natte heiden, droge tot vochtige 

graslanden op leembodems en in de duin-polderovergang. De limiet van 5 

mg/100 g wordt in slechts weinig natuurontwikkelingsterreinen gehaald. De 

natuurontwikkelingsterreinen waar extraheerbaar P wel lager is dan de 

limiet, zijn evenwel steeds zeer soortenrijke types (o.a. op droge 

leembodems, in de duin-polderovergang en vooral op natte tot vochtige 

zandgronden).  

Voor  enkele doeltypes (nl. goed ontwikkelde Calthions en 

Marjoleingraslanden) lijkt P minder belangrijk (≈ 10 mg). Voor de zeer 

soortenrijke natte glanshavergraslanden (Achter Schoonhoven) is 

extraheerbaar P iets hoger dan 5 mg/100g.   

 

In het kader van natuurontwikkeling is o.m. de vroege successiefase op 

verlaten landbouwgronden van belang.  Snow et. al (1997) vinden een sterke 

daling van Pext  na de omzetting van akker naar grasland onder 

hooilandbeheer. Op 9 jaar tijd worden op kalkrijke klei/leem- bodems  

concentraties gevonden die te vergelijken zijn met gestabiliseerde, 

soortenrijke halfnatuurlijke 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 deze 

studie. Het belang van de ontwikkelingstijd (met verschralend 

hooilandbeheer) wordt eveneens bevestigd. Uitloging van P is bij de 

ontwikkeling vanuit akkers niet te verwachten. Marrs et. al (1991) vonden 

wel een kleine P-reductie na 11 jaar, maar de oorzaak  (misschien ook door 

opname in organisch materiaal) was niet duidelijk.  

Een ingrijpende manier om de beschikbaarheid van P te verminderen is 

afgraven/afplaggen. Een dergelijke vermindering was in verschillende door 

ons onderzochte terreinen het geval (natte graslanden op zandgronden en 

veen en in de duin-polderovergang), met een hoge soortenrijkdom tot gevolg. 

Aerts et. al (1995) vonden eveneens een forse P-reductie, tot zeer lage 

concentraties, na afgraving van landbouwgronden op voormalige heidegronden. 

P kan zich door zijn immobiel karakter echter ook vrij diep 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 eerder door N gelimiteerd zijn zoals 

droge schraallanden en heiden op zandgronden.  

Beschikbaar P hoeft niet steeds problematisch te zijn. In een zeer 

soortenrijk kalkrijk marjoleingrasland (Rosdel) werden hoge gehaltes 
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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. 

Door de hoge atmosferische depositie van N in het huidige landschap, zijn 

de N-gelimiteerde gebieden zeer gevoelig voor veranderingen in N-

beschikbaarheid (Verhagen & van Diggelen, 2001). Eutroficatie met N 

veroorzaakt in zure tot neutrale graslanden vergrassing en verminderde 

diversiteit, ook bij matige inputs en zeker bij lage graasintensiteit 

(Erisman & Bobbink, 1997; Bobbink et. al, 1998). Ook kan de input van 

verzurende bestanddelen de beschikbaarheid van P uit de resterende 

fosfaatpool van de voormalig sterk bemeste landbouwgronden weer verhogen 

(Gough & Marrs, 1990b). Voor duurzaam herstel van schraallanden en heiden 

lijken zowel een lage P- als N-beschikbaarheid noodzakelijk (Aerts et al, 

1995). 

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 in vergelijking met de 

residuele gehaltes van verlaten landbouwterreinen: b.v.  i.p.v.soortenrijke 

graslanden  wordt de doelstelling een mozaïek van struweelrijk grasland  

en/of bos. 

 

 

7.1.2. Hydrologie 
 
Deze studie stelde ons slechts in zeer beperkte mate in de mogelijkheid om 

uitspraken te doen over hydrologisch herstel in natte systemen, omdat 

weinig verdroogde en/of herstelde sites werden bemonsterd. Diverse auteurs 

benadrukken dat dergelijk herstel 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 

hydrologisch herstel (Bakker J.P., 1989; Grootjans & Van Diggelen, 1995).  

Het herstel van de gewenste hydrologie is vaak zeer complex of onmogelijk 

door verzuring of een onder landbouwbeheer veranderde kwaliteit van grond- 

en/of oppervlaktewater (Bakker & Berendse, 1999; Klooker et. al, 1999). In 

de door ons bestudeerde terreinen kon een dergelijke verandering niet 

worden vastgesteld. Toch is zelfs in deze gevallen herstel van verdroogde 

systemen door vernatting 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. De oorspronkelijke voedselarme condities zijn enkel te 

verkrijgen door bijkomend de huidige humeuze en voedselrijke toplaag af te 

plaggen. Deze combinatie werd ook door Nuis (2001) als meest succesvol 

vermeld bij het herstel van natte schraallanden. Een dergelijk herstel is 

in Vlaanderen tot op heden nauwelijks aan de orde.  

In de door ons bestudeerde terreinen werd in slechts enkele gevallen 

succesvol hydrologisch herstel op perceelsniveau bereikt door afgraving van 

de bodemtoplaag. In de duin-polderovergang kon hierdoor zowel een zilt en 

kalkrijk kwelmilieu worden hersteld als een sterke reductie in beschikbare 

nutriënten (zowel N als P); in de polders werd resulteerde dit in herstel 

van zilte kwelmilieus en lijkt de reductie van nutriëntenbeschikbaarheid 

veel minder belang te hebben. Schaminée et. al (1996) vermelden evenwel dat 

Lolio-Potentillion – gemeenschappen, waartoe de zilte graslanden (met 
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soorten uit het Juncetosum gerardi (subassociatie met Zilte rus en 

Melkkruid) en Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae (associatie van 

Aardbeiklaver en Fioringras) behoren, gevoelig zijn voor ontwatering, 

intensieve beweiding en bemesting. Herstelbeheer richt zich vooral op 

herstel van de hydrologie, het beëindigen van bemesting en extensieve 

begrazing. 

  

 

7.1.3. Vestiging van soorten  
 
Een factor waar de beheerder minder invloed op heeft, is de mogelijkheid 

voor vestiging van soorten vanuit de zaadbank of de directe omgeving. 

In de meeste door ons onderzochte sites is spontane kolonisatie 

problematisch, tenzij er aangrenzende natuurterreinen voorhanden zijn. 

Hutchings & Booth (1996a) toonden aan dat zelfs vanuit aangrenzende 

percelen de vestiging van kalkgraslandsoorten op voormalige landbouwgronden 

die 10 jaar eerder werden verlaten zeer langzaam gaat. Het herstel van 

kalkgraslanden vereist verder een continu beheer waarbij voldoende 

vegetatie wordt verwijderd door maaien of grazen, gecombineerd met 

uitzaaien van gewenste soorten (Hutchings & Booth, 1996b). 

Vestiging van heidesoorten in verlaten akkers verloopt moeizaam. De 

vestiging en ontwikkeling van vlakdekkende heidevegetaties (met o.a. 

Calluna vulgaris, Ulex minor) was succesvol door plaggen of ondiep ploegen, 

gevolgd door inbrengen van heidemaaisel. Andere beheersvormen zonder 

inbreng van maaisel hadden na zes jaar weinig resultaat (Smith et. al, 

1991). Dezelfde auteurs besluiten nochtans dat herstel van lage 

nutriëntengehaltes in combinatie met de aanwezigheid van nabije zaadbronnen 

voldoende is voor heideherstel zonder menselijk interventie. Van beide 

ontwikkelingen (langzaam spontaan herstel en herstel door opvoeren van 

heidemaaisel) zijn goede voorbeelden te zien in de natuurgebieden de Teut 

en Tenhaeghdoornheide.   

Experimenten met introductie van soorten worden hier verder buiten 

beschouwing gelaten. Er zijn echter aanwijzingen dat in verschillende door 

ons onderzochte terreinen (o.m. in het Turnhouts Vennengebied) geschikte 

terreinen niet meer kunnen bereikt worden door zaden van bronpopulaties. 

Recente introducties door beperkt uitzaaien (o.m. van Dactylorhiza maculata 

op een afgegraven maïsakker) lijken succesvol te zijn. Londo (1984; 1997) 

geeft richtlijnen en argumenten voor al dan niet introduceren van soorten 

in diverse omstandigheden. Bij natuurontwikkeling dienen zoveel mogelijk 

spontane ontwikkelingen plaats te vinden. Introductie door de mens hoort 

daar in principe niet thuis en kan enkel als tijdelijke noodmaatregel 

overwogen worden als plaatselijke zadenvoorraden nihil zijn en de 

bereikbaarheid de beperkende factor.   

Zaadregen is in meeste gevallen niet voldoende doordat vele soorten te 

zeldzaam zijn geworden. (Janssen et. al., 1998; Klooker et. al, 1999, 

Pegtel et. al, 1996). De zaadbank van soortenrijke graslanden bevat 

bovendien vooral kortlevende soorten (Thompson et. al, 1997; Bekker et. al, 

1998).  

Op gebiedsniveau kunnen grazers of maaimachines belangrijk zijn voor het 

transport van zaden (Strykstra & Verweij, 1995). Stilstand in successie is 

vaak te wijten aan het niet voorhanden zijn (of geen inbreng) van zaden. 

Goed uitgekiende maairoutes kunnen hierbij helpen. Op door ons onderzochte 

terreinen werden eerder toevallige waarnemingen verricht van vestigingen 

die wellicht via maaimachines plaatsvonden (o.m. van Pedicularis palustris 

in een nat grasland).  
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7.2.  Conclusies 

 
Kunnen de ervaringen in de beschreven natuurontwikkelingsprojecten leiden 
tot antwoorden op de onderzoeksvragen en conclusies, die bruikbaar zijn op 
het terrein? 

 

7.2.1. Onderzoeksvragen 

 
Hoe kan het abiotische milieu na de natuurontwikkelingsingreep beschreven 

worden, hoe ontwikkelt het zich na verloop van tijd? 

 

Voor een vrij groot aantal terreinen kon het abiotisch milieu beschreven 

worden in termen van nutriëntenbeschikbaarheid, grondwaterkwaliteit en 

grondwaterpeil. Gewenste ontwikkelingen, zeker wat nutriëntenhuishouding 

betreft, blijven in vele gevallen uit, ook na middellange tot lange tijd, 

of herstellen zich zeer langzaam (P). Gebrek aan een goed 

ontwikkelingsbeheer in de beginfase hypothekeert vaak het herstel, waardoor 

met name N toeneemt en aanleiding geeft tot hoogproductieve vegetaties in 

zeer diverse omstandigheden. 

Alleen daar waar natuurontwikkeling of herstelbeheer zich richt op herstel 

van voedselarme omstandigheden (met uitzondering van moerasvegetaties en 

zilte graslanden) worden soortenrijke en ecologisch waardevolle vegetaties 

hersteld. 

 

 

Welke potenties zijn er uit het ontwikkelde milieu te verwachten en in 

welke mate stemt het overeen met de referentiegebieden voor natuur? 

 

Voor het beantwoorden van deze vraag was steeds gericht veldonderzoek 

nodig. Voor een duurzaam herstel is inzicht nodig in de mate en vorm van 

nutriëntenlimitatie, grondwaterkwaliteit en –kwantiteit in de 

referentiegebieden. Uit het onderzoek blijkt dat in vele gevallen lukraak 

wordt ingegrepen, zonder de gewenste condities te kennen (in een aantal 

gevallen is dit ook niet mogelijk). In deze studie werd geprobeerd om de 

verschillende factoren, inclusief vestigingsmogelijkheden te integreren om 

zo een beeld te schetsen van de globale potentie. Voor de meeste hier 

bestudeerde terreinen was die potentie matig tot goed te noemen. 

 

 

Hoe  ontwikkelt de vegetatie zich na de ingreep en welke factoren zijn hier 

voor bepalend? 

 

Voor het creëren van een gunstige uitgangssituatie is herstel van 

hydrologie en  laagproductieve vegetaties belangrijk. Beschikbaarheid van 

N, P en K zijn hier cruciaal.  

Voor een aanzienlijk aandeel van de onderzochte terreinen bevond de 

vegetatie zich nog in een overgangsfase. Ontwikkelingsbeheer is hier een 

belangrijk factor, die zowel vestigingsmogelijkheden als 

nutriëntenhuishouding gunstig kan beïnvloeden. De factor tijd die nauw 

samenhangt met gevoerd ontwikkelingsbeheer en vestigingsmogelijkheden was 

bijna steeds belangrijk. 

De vegetatieontwikkeling in “oude” natuurontwikkelingsprojecten liet toe om 

ook inzicht te verwerven in vestigingsmogelijkheden van soorten en de duur 

van herstel van een goede nutriëntenhuishouding. Vestiging van soorten is 

zeer vaak problematisch, evenals het verkrijgen van goede abiotische 

condities op middellange en soms ook lange termijn. 

 

 

Welke rol speelt het ontwikkelingsbeheer of het reguliere natuurbeheer? 

Welke oorzaken zijn er voor het uitblijven van de gewenste 



 125

ontwikkelingen?Het antwoord op de laatste twee vragen zit reeds vervat in 

de vorige antwoorden. Ontwikkelingbeheer is noodzakelijk, zoniet cruciaal 

in zeer veel systemen. Juist het ontbreken van of een slechte keuze van het 

gevoerde ontwikkelingsbeheer is een belangrijke oorzaak voor het uitblijven 

van succes. 

 

7.2.2. Richtlijnen en “vuistregels” 

 
Het formuleren van vuistregels voor het herstel van een hele reeks complexe 

levensgemeenschappen is bijzonder moeilijk en zelfs gevaarlijk, zeker 

wanneer er uitvoeringsmaatregelen aan gekoppeld worden. 

Aangezien deze studie zich richt op het herstel vanuit intensief gebruikt 

graslanden, zullen enkel vuistregels voor het herstel van de negatieve 

invloeden van dit voormalig landbouwgebruik geformuleerd worden. We zullen 

dit doen aan de hand van een aantal stellingen, die in deze studie en in 

vele andere (zie o.m. 7.1. Discussie) onderbouwd werden. Concrete 

richtlijnen voor herstel van bepaalde vegetatietypes worden aangereikt bij 

de bespreking van de bestudeerde gebieden. 

 

 

7.2.2.1. Algemeen 
 

1. Kennis van het abiotisch systeem van het te ontwikkelen terrein en van 

relevante natuurreferentieterreinen en het stellen van zinvolle doelen is 

onontbeerlijk alvorens te starten met  natuurontwikkeling op voormalig 

intensief gebruikte landbouwgronden. 

 

2. De belangrijkste abiotische variabelen zijn beschikbaarheid van N en P; 

in grondwaterafhankelijke systemen komen daar grondwaterkwaliteit en 

grondwaterpeilen (in ruime zin) bij. 

 

3. De belangrijkste biotische beperking is de (on)mogelijkheid voor soorten 

om zich te vestigen. Bereikbaarheid vanuit andere terreinen en/of  

regeneratie uit de zaadbank spelen hierbij een belangrijke rol. Kennis van 

bronpopulaties en eventueel zaadbanksamenstelling is belangrijk. 

 

4. Bij de keuze van de uitvoering van een natuurontwikkelingsproject, 

moeten de kansen voor het herstel van de abiotiek én het herstel van de 

vestigingsmogelijkheden reëel zijn. Zoniet moeten de doelen worden 

aangepast en moet er gekozen worden voor low-budget-ingrepen of –beheer. 

 

5. Projecten, die deel uit maken van of grenzen aan grote(re) 

natuurgebieden, die een korte landbouwgeschiedenis hadden en waarvan de 

hydrologie op duurzame manier kan gestuurd worden, zijn te verkiezen boven 

kleine, geïsoleerde en hydrologisch moeilijk te sturen projecten. 

 

6. Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden (of natuurontwikkeling 

in het algemeen) wordt in Vlaanderen vaak geassocieerd met de noodzakelijke 

inzet van grote machines en graafwerken. Afgraving biedt echter geen 

garantie op succes, net zomin als alle andere mogelijk ingrepen. 

 

7. De landschappelijke context, de aardkundige en cultuurhistorische 

waarden van een gebied moeten van in het begin mee gekoppeld worden bij de 

opmaak van uitvoeringsplannen. Op dit vlak schieten de onderzochte 

projecten vaak schromelijk te kort. 
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7.2.2.2. Praktisch 

 

8. Afgraven van de bouwvoor is een goede maatregel om tot verschraling van 

de bodem te komen. N wordt vrijwel steeds in voldoende mate afgevoerd. In 

ongebufferde en stikstofgevoelige systemen is het van belang dat ook P in 

voldoende mate wordt afgevoerd. Hiervoor is kennis nodig van de diepte 

waarop P-gehaltes al dan niet verminderen. 

 

9. In grondwaterafhankelijke systemen worden de beste resultaten verkregen 

door herstel van de hydrologie in combinatie met afgraven of afplaggen van 

de voedselrijke toplaag. 

 

10. Hooibeheer is bijna steeds een goede maatregel om tot 

productieverlaging te komen. Afhankelijk van de uitgangstoestand kan dit 

kort, lang of zeer lang duren. Meestal worden op middellange termijn goede 

resultaten gehaald. Dit geldt niet steeds voor veranderingen in de 

soortensamenstelling. 

 

11. Extensieve of halfextensieve begrazing is geen goede vorm  van 

ontwikkelingsbeheer op voormalig landbouwgronden. Een periode van intensief 

hooibeheer is bijna steeds noodzakelijk voor herstel van de hier besproken 

doeltypes. 

 

12. Introductie (actief inbrengen door de mens) van soorten is bij 

natuurontwikkelingsprojecten niet aan de orde. Slechts indien na verloop 

van (voldoende) tijd blijkt, dat enkel de bereikbaarheid van het gebied een 

obstakel vormt, kan met in acht name van regels ter zake, introductie 

overwogen worden.  
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HOOFDSTUK 8 :   
INTEGRATIE RESULTATEN VAN DE  
VERSCHILLENDE PARTNERS 
 

8.1. Inleiding 
 
Natuurontwikkelingssites en referentiesites werden op verschillende niveaus 

en voor verschillende groepen organismen bemonsterd, en geëvalueerd. 

Hiervoor werden doeltypen en/of doelsoorten (s.l.) gebruikt en werden 

verschillende ingrepen en vormen van ontwikkelingsbeheer tegen elkaar 

afgewogen. In vele gevallen konden sturende factoren voor succes of 

mislukking van natuurontwikkelingsprojecten gedetecteerd worden voor een 

bepaalde groep (planten, dieren, types).   

Met de integratie van de verschillende gegevens wordt gepoogd om voor een 

vrij grote set terreinen aan te geven voor welke groepen welke ingrepen 

gunstig of ongunstig zijn en wat hiervan de oorzaken zijn (stuurfactoren). 

De terreinen zijn geordend volgens een aantal ruime doeltypes die vnl. 

aansluiten bij de belangrijkste en veelvuldig bij natuurontwikkeling 

voorkomende bodemtypes. Een dergelijke integratie van de gegevens, met een 

beoordeling, vormt in feite een afwegingskader dat kan gebruikt worden om 

juiste doelen te stellen in de planningsfase van natuurontwikkeling. 

 

 

8.2. Methode  
 
De integratie van de gegevens gebeurt aan de hand van fiches per onderzocht 

terrein. De terreinen werden onderverdeeld in 8 grote doeltypes. De eerste 

5 sluiten aan bij het deel van de aanvrager, de drie laatste bij het deel 

van partner 2.  

  

Volgende grote doeltypes werden onderscheiden (bijlage 8.1.)  

 

Graslanden: 

1. Droge schraallanden en heiden 

2. Vochtige tot natte schraallanden en heiden 

3. Vochtige tot natte matig voedselrijke graslanden 

4. Vochtige tot natte zilte poldergraslanden 

5. Graslanden op droge tot matig vochtige Leemgronden 

 

Bossen: 

6. Droog eiken-berkenbos op arme zandbodem 

7. Gemengd loofbos op rijke leembodem 

8. Broekbos op alluviale bodem 

 

 

Het systeem is hiërarchisch opgebouwd, d.w.z. een rij in kolom 1 kan 

verschillende rijen in kolom 2 omvatten, een rij in kolom 2 kan 

verschillende rijen in kolom 3 omvatten enz…. 

 

Volgende kolommen werden onderscheiden: 

 

1. uitgangssituatie: naam gebied, onderverdeeld in de verschillende 

onderzochte terreinen met beschrijving van de uitgangssituatie (akker, 

bemest weiland…) 
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2. ingreep/ontwikkelingsbeheer: omschrijving + tijdstip (aantal jaren 

geleden); eventueel onderverdeling per tijdstip. 

 

3: onderzochte groep: aanduiding faunagroep en/of hoger planten 

 

4. # RLS: aantal Rode lijstsoorten 

 

5. # aantal kenm. soorten: aantal doelsoorten in de ruime zin:  

Het betreft kenmerkende soorten van ecotoopgroepen (zie deel aanvrager), 

indicatorsoorten kenmerkend voor het onderzochte doeltype (zie deel partner 

1), rode lijstsoorten. 

Voor de bosdoeltypes staat hier # bossoorten: aantal bossoorten (zie deel 

partner 2) 

 

6. % kenmerkende soorten t.o.v. ref.: aantal kenmerkende soorten in 

natuurontwikkelingsterrein gedeeld door aantal kenmerkende soorten in 

natuurreferentieterrein. 

 

7. Bedekking bomen en struiken: enkel bij bosdoeltypes: percentage 

bedekking van verschillende boom- en struiksoorten 

 

8.  Zaadbank: # kenm. soorten:  aantal kenmerkende soorten in de zaadbank 

Enkel soorten, die met 5 of meer individuen per terrein vertegenwoordigd 

zijn, werden meegeteld, om het effect van toevallige kolonisatie te 

beperken bij de beoordeling. 

 

9. Beoordeling (-,±,+,++):  beoordeling (best expert judgement) van het 

succes van de natuurontwikkeling op dit ogenblik op basis van voorgaande 

kolommen, de interpretatie van de totale dataset (incl. abiotische 

gegevens): -: slecht; ±: matig; +: goed; ++ zeer goed. 

 

10. Stuurfactoren (!,?,(+),(-): belangrijkste stuurfactoren (SF) worden 

aangegeven; !: zekere SF; ?: waarschijnlijke SF; +: positieve SF; -: 

negatieve SF. 

 

 

 
8.3. Bespreking doeltypes a.d.h.v. de fiches (bijlage 7.1.). 
 

8.3.1. Graslanden 
 

8.3.1.1. Droge Schraallanden en Heide 
 

8.3.1.1.1. Spontane ontwikkeling (excl. extensieve begrazing) 
 
De meeste droge, zandige terreinen werd na het beëindigen van het 

landbouwkundige gebruik spontane ontwikkeling toegelaten. In de meeste 

terreinen was echter in belangrijke mate begrazing door konijnen en/of 

reeën aanwezig, of werd na verloop van tijd een extensief graasbeheer 

ingesteld. 

Voor de ontwikkeling van waardevolle schraallanden is het verkrijgen van 

een structuurrijke mozaïekvegetatie met grazige delen en onbegroeide 

plekken voor zowel plantengemeenschappen als de meeste ongewerveldengroepen 

van cruciaal belang. Voor de flora en voor de loopkevers zijn vooral de 

kortgrazige delen en randen van open plekken van belang (Thero-Airion). 

Voor de meeste doelsoorten onder de spinnen en de roofvliegen is de 

gevarieerde vegetatiestructuur op zich belangrijk. 
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Verbossing als gevolg van een onvoldoende begrazing is voor diverse groepen 

ongewervelden (loopkevers, sprinkhanen en krekels, dagvlinders en 

vliesvleugeligen) ongewenst.  

Voor de vlinders van droge schraallanden is de aan- of afwezigheid van 

waardplanten (i.c. Gewone reigersbek, Stuikheide, Gewone dopheide, 

Schapezuring…) bepalend. Vooral de heidesoorten vestigen zich moeilijk en 

traag. 

Ook voor andere diergroepen en kenmerkende flora in het algemeen, speelt de 

tijd een grote rol. Dit geldt zeker voor mieren, waar vaak na 20 jaar nog 

grote verschillen optreden tussen de op de ontwikkelingssites aanwezige 

fauna en deze van de referentiesites. Ook voor slankpootvliegen lijkt een 

lange ontwikkelingstijd noodzakelijk. In het Hageven kon vastgesteld worden 

dat effecten van bijkomende bemesting bij de aanvang van de omvorming van 

akkerland naar heide na ± 15 jaar nog steeds een negatief effect hebben op 

fauna en flora. 

De factor tijd hangt nauw samen met de mogelijkheden die optreden voor een 

verschraling van de bodem. Op droge zandige bodems, waar een vorm van 

successievertragend beheer (begrazing, betreding, maaien) plaatsvindt, 

treedt tussen de 5 en 15 jaar verschraling op tot een niveau dat voldoende 

is voor de ontwikkeling van schraallandvegetaties. De spontane ontwikkeling 

van heide kon slechts in één terrein (Teut) worden vastgesteld. Een 

gunstige vegetatiestructuur zoals hoger geschetst, wordt verkregen door een 

vorm van begrazing (van extensief tot plaatselijk intensief). 

 

Belangrijke aandachtspunten bij de “spontane ontwikkeling” van droge 

zandige terreinen na intensief landbouwgebruik zijn: 

- voldoende lange ontwikkelingstijd (5-15 jaar) 

- verschraling van de bodem 

- een vorm van begrazing (tegengaan volledige verbossing) die 

de ontwikkeling van een structuurrijke mozaïekvegetatie 

toelaat (van open bodem tot ruigte) 

In de door ons onderzochte droge zandige terreinen waren geen afgravingen 

of grootschalige plagwerken uitgevoerd. Dergelijke ingrepen kunnen de 

noodzakelijke verschraling sterk versnellen. Budget, cultuurhistorische 

waarden, oppervlakte en nagestreefd doelen moeten in rekening gebracht 

worden bij de overweging om over te gaan tot deze maatregelen. 

 

 

8.3.1.1.2. Inzaai met heidemaaisel 
 
In een aantal terreinen werden voormalige akkers ingezaaid met heidemaaisel 

(Teut). Ongeacht het feit of dergelijke handelswijze te verkiezen is boven 

meer spontane kolonisatieprocessen werden in dergelijke terreinen goede 

resultaten behaald voor vrijwel alle onderzochte diergroepen (behalve 

sprinkhanen en krekels) en planten. 

Door inzaai, wordt naast de actieve inbreng van soorten snel een 

structuurrijke heidevegetatie bekomen, waarop diverse organismen positief 

reageren. 

 

Een belangrijk aandachtspunt bij inzaai is evenwel een reeds voldoende 

verschraalde situatie, zoniet worden ingebrachte plantensoorten snel 

weggeconcurreerd. 
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8.3.1.2. Vochtige tot natte schraallanden en heiden 
 
In de meeste vochtige tot natte (potentiële) heide- of schraallandterreinen 

wordt i.t.t. de droge terreinen vaker overgegaan tot actieve 

inrichtingsmaatregelen of ontwikkelingsbeheer. 

 

 

8.3.1.2.1. Afgraven en plaggen  
 
Deze maatregelen hadden vooral een gunstig effect op planten (reductie 

nutriënten), loopkevers en slankpootvliegen. Van de eerste twee groepen, 

zijn vrij veel pionierssoorten tevens rode lijstsoorten of zeldzame soorten 

(Hageven). Voor de overige onderzochte groepen, die eerder structuurrijke 

vegetaties verkiezen, heeft plaggen (zeker op relatief korte termijn) een 

negatief effect.  

Bij plaggen reageren loopkevers en slankpootvliegen snel op de uitgevoerde 

maatregel. Bij hogere planten speelt ook een voldoende lange tijd voor 

vestiging en ontwikkelingsbeheer gericht op verschraling (P) een grote rol.  

 

 

8.3.1.2.2. Inzaai met heidemaaisel 
 
Deze maatregel leverde op langere termijn enkel voor planten gunstige 

resultaten, zij het weinig verschillend van een spontaan geëvolueerde 

situatie (Teut). Voor ongewervelden (behalve voor dansvliegen) leverde deze 

maatregel i.t.t. de droge situatie geen goede resultaten op. 

 

 

8.3.1.3. Matig voedselrijke vochtige tot natte graslanden 
 

8.3.1.3.1. Afgraven 
 
Afgravingen leverden vrij goede tot zeer goede resultaten op voor planten 

(zie echter ook stellingen deel 1), dansvliegen en slankpootvliegen. Voor 

de overige groepen waren de resultaten eerder matig.  

Een belangrijke stuurfactor hier is echter het al of niet plaatsvinden van 

overstromingen. Deze overstromingen zijn gunstig voor de verspreiding van 

plantensoorten (b.v. in de Leiemeersen en Achter Schoonhoven). Anderzijds 

zijn overstromingen ook de oorzaak van het ontbreken van grote aantallen 

Rode lijstsoorten van ongewervelden (vnl. spinnen en loopkevers; b.v. 

Daknam, Leiemeersen) uit soortenrijke natte graslanden. 

Een andere belangrijke stuurfactor is een volgehouden ontwikkelingsbeheer 

(zie verder onder maaibeheer). 

 

 

8.3.1.3.2. Maaibeheer 
 
Ook hier is het ontwikkelingsbeheer vnl. voor planten geschikt, zij het 

enkel wanneer het voldoende lang werd uitgevoerd (10 jaar; Daknam en 

Leiemeersen). In de nog maar recent uit landbouwgebruik genomen percelen 

werden nergens goede resultaten gehaald. 

Naast effecten van het vroegere landbouwgebruik, tijd en 

kolonisatiemogelijkheden, lijkt het maaibeheer op zich weinig geschikt voor 

en rijke ongewerveldenfauna. Rotatiebeheer kan hierin verandering brengen 

(b.v. referentiesites in de Leiemeersen met waardevolle dans- en 

slankpootvliegen). Als tijdelijk ontwikkelingsbeheer is maaibeheer evenwel 

ook van belang voor ongewervelden (daling productie, kolonisatie 

plantensoorten, waarna de kolonisatie door ongewervelden op gang kan 

komen). 
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8.1.3.4. Zilte Poldergraslanden 
 

8.1.3.4.1. Afgraven, Afplaggen 
 
Herstel van de zilte invloed van het grondwater t.h.v. het maaiveld heeft 

een gunstig effect op bijna alle bestudeerde groepen. Zeer goede resultaten 

zijn er voor loopkevers, dansvliegen en slankpootvliegen. Slechte 

resultaten zijn er voor spinnen, die ook in andere milieus weinig of niet 

gebaat zijn bij afgraven. 

Voor loopkevers zijn de min of meer permanente pioniersmilieus, die na 

afgraving in het zilte gebied lang standhouden door sterk wisselende 

grondwaterstanden zeer waardevol. Er komen meer waardevolle soorten voor 

dan in de typische bultige en grazige terreinen van de 

natuurreferentiesites. 

 

 

8.3.1.5.  Graslanden op droge tot matig vochtige leemgronden 
 
Enkel planten onderzocht, zie deel 1 hoofdstuk 6. 

 

 

8.3.2. Bossen 
 
Wegens de grote moeilijkheid om geschikte referentieterreinen te vinden 

voor de natuurontwikkelingsterreinen, worden in bijlage 7.1 voor de 

doeltypes voor bos enkel de natuurontwikkelingsterreinen weergegeven. 

 

Gezien de preliminaire aard van dit deelonderzoek, worden nog geen 

integrerende conclusies die betrekking hebben op bosvorming en het 

ontwikkelen van soortenrijke gemeenschappen van hogere planten en 

ongewervelden. 
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HOOFDSTUK 9: 
BESPREKING VAN DE  
ONDERZOCHTE TERREINEN 
 
In alfabetische volgorde worden de onderzochte terreinen besproken. Hierbij 

komen landschapsecologische context en uitgevoerde maatregelen, resultaten 

inzake abiotiek, vegetatie en vestigingskansen en toekomstperspectieven 

voor doelsoorten en –vegetaties aan bod. 
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9.1. Achter Schoonhoven 
 

9.1.1. Landschapsecologische situering 

achter schoonhoven

NO : voormalige akker en bemest grasland

NO : voormalige akker

NR : blauwgrasland

NR : glanshavergrasland

voedselrijk grasland

akker

ruigte + struweel

0 100 Meters

AS1

AS2

AS3

AS4

AS5

 
 
Het valleilandschap van Achter Schoonhoven ligt langs de Demer, ten oosten 

van Aarschot, ter hoogte van Langdorp en Rillaar. De brede vallei, waarin 

een aantal donken opvallen wordt ten zuiden en noorden geflankeerd door een 

aantal steile getuigenheuvels.  

De gevarieerde bodemgesteldheid van het gebied is het resultaat van 

langdurige erosie en sedimentatie in dit samenvloeiingsgebied van de Demer 

en de Motte. Bepalend zijn vooral de massieve pleistocene afzettingen van 

grindrijke rivierzanden die ter hoogte van het studiegebied zeer ondiep 

voorkomen en op diverse plaatsen nog dagzomen als donken. De tussenliggende 

depressies zijn later door holocene slibafzettingen opgevuld met lemig en 

kleiig materiaal. In de depressie waar nu de Wederlaak is gelegen heeft het 

alluvium gemiddeld de grootste dikte. Het bedekt er een veenpakket dat hier 

in de tussenligende periode (Atlanticum) was gegroeid. Dagzomend veen is 

enkel nog te vinden in de smalle stroken langs de valleirand (Baeyens & 

Scheys, 1958). 

De vallei kent een vrij lange geschiedenis als graslandgebied. In de 

laatste 20 jaar werden vele graslanden geïntensieveerd. Vele van de 

soortenrijke glanshavergraslanden werden omgezet naar akkerland. Wellicht 

werd dit mogelijk door toenemende verdroging in de vallei. Op de 

vegetatiekaart van 1960 (Dethioux, 1960), staan vele van de waardevolle 

glanshavergraslanden (die nu als natuurreferentie kunnen gebruikt worden) 

ingetekend als Junco-Molinion), hetgeen kan wijzen op toenemende verdroging 

en hieraan gekoppelde eutrofiëring in de vallei. 

De studieterreinen bevinden zich enerzijds op de zware, natte alluviale 

kleigronden (Eep) op de overgang van komgrond naar oeverwal of valleiflank 

(referentie glanshavergrasland AS3; voormalige akkers AS4, AS5) en 

anderzijds op natte zandgronden (Sfp) aan de voet van de getuigenheuvels 

(relict blauwgrasland AS1; voormalige akker en bemest grasland AS2). Het 

blauwgrasland wordt jaarlijks gemaaid in de nazomer. Alle overige 

studieterreinen worden gemaaid en nabegraasd. De voormalige akkers werden 

ingezaaid met een soortenarm grasmengsel. AS 4 lag na inzaai twee jaar 
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braak, werd daarna kort gegraasd en wordt sinds twee jaar gemaaid en 

nabegraasd. 

 
 

9.1.2. Abiotiek 
 

9.1.2.1. Hydrologie 
 
Van nature is het valleigebied een kwelgebied. De in noordelijke richting 

dalende geologische lagen brengen grondwater mee van ver uit het Hageland. 

Doorheen de ondeliggende zanden kan het grondwater vrijuit tot het maaiveld 

opstijgen. In de Demervallei ontbreekt bovendien de afsluitende kleilaag 

tussen het Diestiaan en het Brusseliaan watervoerende pakket, waardoor in 

principe zelfs kalkhoudend water een rol van betekenis kan hebben. De 

ontwaterende werking van de leigracht Wederlaak, De verdieping van de Demer 

en zeker ook de drinkwaterwinning in het gebied hebben de kwelinvloeden 

sterk verminderd (Aubroeck et. al, 1998; Martens, 2000; Vervoort & 

D’Haeseleer, 2000), getuige de verdwijning van kwelminnende vegetaties en 

soorten (Dethioux, 1960). 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 (De Becker, in 

druk). Langs de randen van de vallei is de hydrologie minder verstoord, 

hetgeen het voorkomen van een relict van Blauwgrasland (AS1) verklaart. De 

hydrologische omstandigheden van AS2 zijn vergelijkbaar. De potenties voor 

herstel van de voormalige akkers, vanuit hydrologisch standpunt, is dan ook 

groot; enkel in AS5 lijkt het water in de zomer te diep te zakken in 

vergelijking met de referentiesituaties 

            

       

9.1.2.2. Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 

 
Het referentie blauwgrasland wordt gekenmerkt door een geringe productie (< 

400 ton/ha/j). Laagproductieve vegetaties in het gebied zijn wellicht N-

gelimiteerd. Het herstelbeheer in het natuurontwikkelingsterrein (± 2 jaar) 

leidde nog niet tot een belangrijke productiedaling (> 6 ton/ha/j). In het 

natuurontwikkelingsterrein (AS2) worden op dit ogenblik nog  hogere P- en 

N-gehaltes in de bodem gemeten en is er van groeilimitatie wellicht nog 

geen sprake. Verder maaibeheer leidt hier wellicht tot N-limitatie. 

In de glanshavergraslanden is de situatie anders. Ook de 

natuurreferentieterreinen zijn hier vrij productief (> 5 ton/ha/j, met een 

vrij belangrijke nagroei in de nazomer die niet werd gemeten). Deze 

productie is te vergelijken met natuurontwikkelingsterreinen die recent uit 

landbouw genomen werden. Ook de nutriëntenverhoudingen in de vegetatie en 

de  –concentraties in de bodem zijn vergelijkbaar. In het reeds zeer 

langdurig gemaaide referentieglanshavergrasland zou K een rol als co-

limiterend nutriënt (naast N) kunnen spelen.  
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9.1.3. Zaadbronnen  
 

Goed ontwikkelde glanshavergraslanden komen in de Demervallei ter hoogte 

van Achter Schoonhoven nog verspreid voor. Deze vegetaties zijn vrij 

volledig en zeer bloemrijk met o.m. het veelvuldig voorkomen van Saxifaga 

granulata, Crepis biennis, Campanula rapunculus, Leontodon hispidus, 

Trisetum flavescens, Centaurea jacea, Leucanthemum vulgare, Carex ovalis, 

Anthoxanthum odoratum, Pimpinella major, P. saxifraga, Lotus corniculatus, 

Lathyrus pratensis… In nattere greppels of perceelsranden komen eerder 

Dottergraslandsoorten voor. 

Het Blauwgraslandrelict is eveneens een zeer soortenrijk perceel dat 

onmiddellijk grenst aan het natuurontwikkelingsperceel. Belangrijk soorten 

zijn hier o.m. Succisa pratensis, Briza media, Carex nigra, Carex panicea, 

Orhis morio (enige vindplaats in Binnen-Vlaanderen), Dactylorhiza majalis, 

Nardus stricta… 

De beschikbare informatie van soorten uit de omliggende kwartierhokken voor 

ecotoopgroep K22 en ecotoopgroep K27 (resp. pioniersvegetaties en graslanden 

op “natte, voedselarme, neutrale”  en “natte, matig voedselrijke” bodems) 

wijzen op een weinig kansrijke situatie. Wellicht is deze situatie 

onderschat, zeker in het kwartierhok van de studiegebieden zelf.  

Hetzelfde kan gezegd worden van de ecotoopgroepen die relevant zijn voor 

herstel van glanshavergraslanden (Ecotoopgroep K46,  pioniersvegetaties en 

graslanden, op vochtige, matig voedselrijke bodem). 

Het zaadbankonderzoek in de natuurontwikkelingssite leverde naast banale 

soorten ook een aantal vertegenwoordigers van het Dotterverbond op, zij het 

de minst kritische (zie verder). In de natuurreferentiesite werden ook 

schraallandsoorten (Danthonia decumbens, Succisa pratensis) teruggevonden. De 

echte schraallandsoorten hebben, met uitzondering van de zegges een eerder 

korte overlevingstijd in de bodem. 

 

 

9.1.4. Vegetatieontwikkeling 
 

De natuurontwikkelingsterreinen zijn nog maar kort in herstel. 

De voor het project relevante vegetatietyes zijn het Junco-Molonion en het 

Arrhenatherion elatioris.  In AS2 zijn reeds een aantal van de minst 

kritische soorten uit ecotoopgroep K27 aanwezig. De ontwikkeling van 

glanshavergraslanden op voormalige akkers is eveneens nog zeer recent.Toch 

konden zich in AS4, na 3 jaar, reeds doelsoorten vestigen, zij het in 

kleine aantallen. Het betreft op.a. Leucanthemum vulgare, Crepis biennis, 

Lychnis flos-cucculi en Saxifraga granulata.     

        

 

9.1.5. Perspectieven voor doeltypes en –soorten 

 
In heel Vlaanderen zijn goed ontwikkelde Blauwgraslanden en 

Glanshavergraslanden zeldzaam tot uiterst zeldzaam . In de Demervallei 

t.h.v. Achter schoonhoven doet zich de mogelijkheid voor om door 

natuurontwikkeling aan herstelbeheer te doen. Van groot belang is de 

aanwezigheid van goed ontwikkelde referentiesites, van waaruit de 

regenratie kan starten (Eysink & de Bruijn, 1997).  In de meeste gevallen 

is de abiotische uitgangsituatie, mits een verder zetten van verschralend 

hooilandbeheer gunstig voor de ontwikkeling van de doeltypes. Op 

systeemniveau wordt in het gebied bovendien gedacht aan het instellen van 

een hoger Demerpeil, waardor potenties voor natte graslandvegetaties zouden 

toenemen.  

Het gevoerde herstelbeheer door maaien en nabegrazen in AS2 is wellicht 

onvoldoende om herstel van schraallandvegetaties te bekomen. Door afplaggen 
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van de toplaag kan wellicht een groot deel van het beschikbare fosfaat 

verwijderd worden. Bovendien toonde de zaadbankanalyse aan dat nog een 

aantal doelsoorten (Ranunculus flammula, Cardamine pratensis, Juncus 

acutiflorus, Scirpus setaceus, …) in de bodem aanwezig zijn. Verder kan 

gericht maaibeheer, samen met het aanpalende referentieperceel, occasionele 

overstroming of wind,  zorgen voor de aanvoer van zaden naar de open bodem 

na afgraving. Diverse auteurs benadrukken het belang van een zeer 

oppervlakkige drainage bij het herstel van schraallanden (van der Hoek & 

Braakhekke, 1997; Jansen en Schipper, 1997), waardoor verzuring wordt 

tegengegaan. Dit is zeker het geval in Achter Schoonhoven, waar de winterse 

grondwaterpeilen instaan voor de aanvoer van bufferende elementen in de 

wortelzone. Bovendien wordt bij afgraving de bodem vaak verdicht, waardoor 

het terrein extra gevoelig wordt voor stagnerend water (eigen 

waarnemingen). 

Voor het herstel van de Glanshavergraslanden volstaat wellicht een 

volgehouden maaibeheer, samen met het behoud van winterse overstromingen 

voor een kolonisatie van doelsoorten vanuit de referentieterreinen. Een 

goed uitgekiend maaischema, waardoor transport van zaden in dit van oudsher 

als hooilandgebied gekende deel van de Demervallei wordt bevorderd kan het 

herstel versnellen. 
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9.2. Altenbroek 
 

9.2.1. Landschapsecologische situering 
 

AB1 en AB2 

Altenbroek

NO : voormalige akker

NR : glanshavergrasland

ruig grasland + jonge aanplant

0 50 100 Meters

AB1

AB2

 
 

 

 

AB3 en AB4 

0 50 100 Meters

NO : voormalige akker

NR : bloemrijke berm, glanshavergrasland

bemest grasland

loofbos

 
 

 

 

AB5 en AB6 

AB5

AB6

0 100 Meters

NO : voormalige akker

NR : glanshavergrasland

NO : bemest weiland

bos

voormalige dennenaanplant op glanshavergrasland

AB3 

AB4 
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Altenbroek situeert zich ten noorden van de waterloop de Voer, tussen ‘s 

Gravenvoeren en St.-Martensvoeren. Het gebied strekt zich uit over de 

flanken van de vallei van de Noorbeek en de noordelijke flank van de vallei 

van Voer. Het gebed behoort bodemkunig tot het land van Herve. De 

onregelmatige spreiding en de verscheidenheid aan bodemformaties wijzen op 

de ingewikkelde geologische samenstelling van de ondergrond.  

De geologische ondergrond van het gebied bestaat uit de Formatie van 

Nouvelles of of Gulpen. Het wordt overal, behalve in de dalen, bedekt met 

residuaire silexbanken, die samengekit zijn met zand of roodachtige klei. 

Het zijn de resten van de Formatie van Maastricht, waarvan het krijt 

volledig opgelost is. Tijdens het pleisticeen werd dit geologisch substraat 

bedekt door een eolische leemlaag van geringe dikte, die soms afwezig is of 

vermengd met de onderliggende silexbanken. Dit is met name het geval in de 

hier onderzochte terreinen (Hermans et. al, 1995). 

De bodems van de onderzochte terreinen zijn droog. Ze behoren tot 

droogdalen (AB1 en AB2) of vormen hoge hellinggronden (AB3, AB4, AB6) of 

plateaugronden (AB5), alle van het type Gba (Pahaut, 1964).  

Deze terreinen kennen een vrij lange geschiedenis als akkergronden en 

werden na de aankoop van het gebied enkele jaren braak gelegd. Daarna 

werden ze ingeschakeld in een extensief graasbeheer (AB3,5,6) of gemaaid 

(AB1). De natuurreferentieterreinen zijn aangrenzende, onbemeste 

bermvegetaties, die onregelmatig beheerd worden. 

 

 

9.2.2 Abiotiek 

 

9.2.2.1. Hydrologie 
 

Er werden geen grondwaterpeilen, noch –kwaliteiten gemeten. De vegetaties zijn  

hoofdzakelijk afhankelijk van regenwater. 

 

 

9.2.2.2.  Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 

 
Het productieniveau in de verschillende terreinen verschilt sterk. Er 

werden geen metingen verricht, maar enkel in AB3 is reeds sprake van een 

sterke productiedaling. Een ander verschil met de overige terreinen is het 

basisch karakter van dit terrein en zijn natuurreferentie, hetgeen tot 

uiting komt in hoge pH (7,5-8) en een andere vegetatie.  

In AB3 en AB5, beiden begraasd, komen vrij lage Ntot-gehaltes, eigen voor 

pas braak gelgde akkers. Na 4 jaar is N echter nog steeds lager dan in de 

referentiesites. Dit is niet het geval in AB1, waar pas na drie jaar voor 

het eerst werd gemaaid, en er zich reeds opbouw van N heeft voorgedaan. In 

alle terreinen worden verhoogde Ptot-gehaltes en beschikbaar P gemeten. 

Nutriëntenconcentraties wijzen in alle terreinen (ook de 

natuurreferentiesites) op N-limitatie. In AB1 en AB5 kan op dit ogenblik 

echter nog niet van enige limitatie gesproken worden. Wat de kwaliteit van 

de organische fractie betreft, suggereren de lage C/N- en C/P- ratio’s 

bovendien een goede beschikbaarheid van beide nutriënten (N en P) in alle 

natuurontwikkelingsgebieden,  

 

 

9.2.3.  Zaadbronnen 

 

Er werd geen zaadbankonderzoek verricht. De meeste doelsoorten (soorten van 

vochitge, matig voedselrijke en voedselarme basische bodem (deze laatsten 

enkel voor AB3 van toepassing) komen verspreid in het gebied voor (vooral 

in het actuele km-hok), meestal in bermen of holle wegen, zelden in 
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grasland. Vooral van de niet basische bodems zijn de doelsoorten in 

dergelijke biotopen talrijk, en vaak aanpalend aan 

natuurontwikkelingsterreinen. Behalve AB6 worden deze mogelijke zaadbronnen 

niet niet actief en niet samen met de natuurontwikkelingsterreinen beheerd. 

Enkel in AB3 werd snelle vestiging van doelsoorten geconstateerd, 

vermoedelijk via windwerking.  

 

 

 9.2.4. Vegetatieontwikkeling 
 
De vegetatieontwikkeling hangt nauw samen met de beschikbare nutriënten en 

de productiviteit. In AB1 en AB5 ontstonden hoogproductieve ruigtes, met 

veel jonge boompjes van o.m.Salix caprea, Fraxinus excelsior, Crataegus 

monogyna, Betula pendula en Quercus robur. De kruidlaag wordt gedomineerd 

door competitieve soorten zoals Urtica dioica of Holcus lanatus in AB1 en 

Trifolium repens, Lolium perenne en Holcus lanatus in AB5. Toch komen in 

AB5 in lage bedekkingen ook reeds enkele soorten van matig voedselrijke 

situaties voor zoals Origanum vulgare, Juncus conglomeratus, Stellaria 

graminea, Hypochaeris radicata en Prunella vulgaris.  In AB1 werd Carex 

divulsa subsp.leersii aangetroffen. In de aanpalende onbemeste bermen of 

graslanden worden op identieke bodems zeer bloem- en soortenrijke 

glanshavervegetaties aangetroffen, o.m. met Centaurea jacea, Galium verum, 

Cynosurus cristatus, Lotus corniculatus, Campanula rapunculus, Anthoxanthum 

odoratum, Hypochaeris radicata, Knautia arvensis, Rosa canina, Lathyrus 

arvensis, Leucanthemum vulgare en Ononis repens. 

De best ontwikkelde vegetatie werd aangetroffen in het laagproductieve en 

kalkrijke AB3. De vegetatie wordt er over grote delen gedomineerd door 

Leontodon hispidus. Juvenielen van Fraxinus excelsior zijn abundant 

aanwezig. Verder komen hier o.m. Clematis alba, Arrhenatherum eliatius, 

Leucanthemum vulgare, Campanula rapunculus, Origanum vulgare, Senecio 

jacobea en Taraxacum sp. voor. In het aanpalende referentieterrein is 

Arrhenatherum eliatius dominant. Verder komen hier soorten voor zoals Lotus 

corniculatus, Ononis repens, Ranunculus auricomus, Pimpinella saxifraga, 

Agrimonia eupatoria en Silene vulgaris. 

 

 

9.2.5. Perspectieven voor doelsoorten en –vegetaties 
 
Alleen in laagproducteve vegetaties zijn waardevolle graslanden te 

verwachten. 

In Altenbroek zijn dat N-gelimiteerde vegetaties. 

Natuurontwikkelingsterreinen AB1 en AB5 werden tot op heden te extensief 

beheerd, waardoor zich ruigtes ontwikkelden in een systeem waar N zich 

opbouwt. IN AB1 werd pas na drie jaar gestart met een maaibeheer, dat nog 

geruime tijd zal moeten volgehouden worden. In AB5 is de extensieve begrazing 

geen goede vorm van overgangsbeheer en is op termijn hooguit een 

structuurrijk en/of struweelrijk voedselrijk grasland te verwachten. Enkel in 

AB3 evolueert de vegetatie gunstig (goede abiotiek), zij het dat het gevoerde 

graasbeheer op (korte) termijn te extensief is om de zeer snelle bosvorming 

tegen te gaan. Op dit kleine perceel is het eerder aangewezen om als 

omvormingsbeheer te maaien (controle over bosvorming) en pas later over te 

schakelen op graasbeheer. 

Extensieve begrazing van voormalige akkers, graslanden en bos in één groot 

blok  is hier een aantrekkelijke formule voor procesbeheer, maar gaat voorbij 

aan de volledig onnatuurlijke uitgangssituatie van voormalige akkers. 

Doelsoorten zijn nochtans in voldoende mate aanwezig en kunnen bij een goede 

uitgangssituatie de terreinen vrij snel koloniseren. 
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9.3. Daknamse Meersen 
 

9.3.1 Landschapsecologische situering (naar Durinck, 1999) 
 

Daknam

NO : afgraving voedselrijk weiland

NO : afgraving overzone

NO : maaibeheer voedselrijk grasland

NR : dottergrasland

NR : complex van dottergrasland, grote zeggevegetaties, zlilverschoongrasland

complex van vnl. voedselrijke graslanden

bosjes

0 100 Meters

DM1

DM2

DM3

DM4

DM5

DM6

 
 
De Daknamse meersen vormen een open tot halfopen meersenlandschap van ± 100 

ha groot, gelegen ten noorden van Lokeren. Een twintigtal hectaren hiervan 

worden beheerd door Natuurpunt vzw.   

 

De Daknamse Meersen zijn gelegen in het alluvium van de Durme, op een 

hoogte van ± 4 m TAW. Het gebied wordt aan noord-, oost- en zuidkant 

lusvormig ontsloten door rivierduinen die een hoogte van 10 m bereiken. 

De hier bestudeerde terreinen liggen in het alluvium, dat onder invloed van 

een zich steeds verleggende rivier na de laatste ijstijd, een zeer complexe 

opbouw kreeg (klei- en zandlagen, veen, schelpenlagen). In het laatste 

millennium werd door overstromingen van de getijderivier vooral klei en 

leem afgezet (vaak op veenlagen), maar ook de bovenste schelpenbank (tussen 

0 en 50 cm diepte). Ook overstuiving met zandig sediment van de 

rivierduinen trad op. Op dit ogenblik is er ter hoogte van de Daknamse 

Meersen geen getijdewerking meer, zodat er ook geen beduidende sedimentatie 

meer optreedt. Wel werden tot in een zeer recent verleden de meersen nog 

bevloeid met Durmewater. 

De hier bestudeerde terreinen in het centrum van de meersen hebben natte 

licht-zandleembodems met een venige bovengrond (v-Pfp). Dit zijn 

uitgesproken kwelgronden. 

Deze terreinen worden reeds zeer lang als grasland gebruikt (min. ± 200 

jaar). 

 

In het kader van natuurontwikkeling werden op verschillende percelen werken 

uitgevoerd. Afgraving in verschillende venige, zwaar bemeste percelen 

leverde zeer waardevolle moerasvegetaties op met o.m. Utricularia vulgaris, 

Thalictrum flavum, Hottonia palustris,  Sparganium erectum, Cyperus fuscus, 

Caltha palustris  (deze worden hier niet verder behandeld, zie hoofdstuk 6, 

De Beelde, 1999).  
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In andere percelen werd het herstel van soortenrijke natte graslanden 

nagestreefd door afplaggen van de bovenste bodemlaag of volgehouden 

hooilandbeheer. Deze percelen werden meer in detail bemonsterd. 

 

 

9.3.2. Abiotiek 
 

9.3.2.1. Hydrologie 
 

Er werden in het gebied geen peil- of kwaliteitsmetingen verricht in het 

kader van deze studie. Het hele centrale deel van het gebied is bekend als 

kwelgebied, met sterk ijzerhoudend uittredend kwelwater dat door 

subfossiele schelpenbanken aangerijkt is met kalk (Durinck, 1999).  

Waterpeilen in het gebied worden geregeld door een centrale trekgracht, die 

het water, via een pompstation, afvoert naar de Durme. De hydrologie in de 

natuurontwikkelingsterreinen verschilt niet wezenlijk van deze in de 

referentieterreinen. Rekening houdende met natuurlijke verschillen in 

drainage en hoogteligging, is een hydrologisch herstel op perceelsniveau 

niet nodig in deze terreinen.  

De hier bestudeerde terreinen staan in het winterhalfjaar plasdras. In de 

zomer blijven de percelen vochtig, maar kan het grondwater tijdelijk vrij 

diep (± 1 m) wegzakken. 

 

 

9.3.2.2.   Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten  

 
Er zijn geen gevens bekend over productie van de graslanden. Wellicht 

behoren alle percelen tot een matig productief type. 

 

Afgraving op venige bodem resulteert in de Daknamse meersen slechts in een 

zeer beperkte reductie van Ntot in de bodem (Daknamse meersen). De 

natuurreferentieterreinen in Daknam hebben van nature vrij hoge Ntot –

waarden. De C/N-ratio’s in zowel natuurontwikkelingsterreinen als 

natuurreferentieterreinen wijzen op een goede beschikbaarheid van N. 

Fosfaat wordt in de natuurontwikkelingsterreinen en referentiegebieden voor 

natuur in zeer lage en vergelijkbare concentraties aangetroffen.  In de 

uitgangssituatie is deze beduidend hoger, hetgeen ook tot uiting komt in de 

nutriëntenratio’s in de spruiten.  

In enkele venige graslanden (zowel natuurontwikkelingsterreinen als 

natuurreferentieterreinen) van de Daknamse Meersen, waar N/P ratio’s 

balanceren op de kritische grens van P-limitatie, lijkt naast N ook K als 

limiterend nutriënt van belang te zijn te zijn  

Wat de pH betreft, zijn er vooral duidelijk verschillen met het begraasde 

referentieterrein, dat een veel lager pH (5) heeft dan de andere terreinen. 

Deze verschillen hebben waarschijnlijk een natuurlijke oorzaak (dunner 

veenpakket en dieper wegzakkende grondwatertafel). 

Afgraving in de natuurontwikkelingssites heeft vnl. een positief effect 

gehad op de beschikbaarheid van P. 

 

 

9.3.3 Zaadbronnen 

 
In de onmiddellijke omgeving van de natuurontwikkelingspercelen zijn goed 

ontwikkelde Calthion- en moerasvegetaties aanwezig. Ook in de omliggende 

km-hokken zijn veel doelsoorten van matig voedselrijke natte graslanden 

aanwezig (zie bijlage 5.1). Snelle verspreiding is mogelijk door o.m. wind, 

grazers, maaimachines en occasioneel inundaties. 
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Er zijn tevens aanwijzingen dat bij afgraving van opgehoogd terreinen en/of 

bemeste toplagen een waardevolle zaadbank aanwezig is met o.m. soorten 

Cyperus fuscus en Carex disticha. 

 
 

9.3.4. Vegetatieontwikkeling 
 

Vooral moerasvegetaties ontwikkelen zich zeer snel en met veel doelsoorten na 

afgraving (o.a. DM3). Naast de reeds hoger vermelde soorten verschijnen snel 

o.m. Carex pseudocyperus, Sparganium erectum, Apium nodiflorum, Carex 

riparia, Hypericum tetrapterum, Samolus valerandi. 

De ontwikkeling van graslanden verloopt trager. In de afgeplagde zone van DM1 

overheersen op dit ogenblik nog soorten van eerder voedselrijke milieus 

(Ranunculus repens, Alopecurus geniculatus, Glyceria maxima). Toch worden ook 

hier reeds doelsoorten als Lychnis flos-cuculi, Oenanthe fistulosa en Juncus 

compressus gervonden. De tijd (2 jaar) is evenwel nog te kort om de situatie 

goed te kunnen evalueren. In de gemaaide percelen is kolonisatie met 

doelsoorten een kwestie van tijd. In het natuurontwikkelingsterrein DM6 is er 

op dit ogenblik nog dominantie van witbol. Te verwachten is dat het grasland 

zich zal ontwikkelen zoals een naburig soortenrijk referentieterrein dat al 

10 jaar wordt gemaaid (met o.a. veel  Lychnis flos-cuculi en Carex disticha). 

 
 

9.3.5. Perspectieven voor doelsoorten en –vegetaties 
 
Zowel door afgraven als langdurig maaien kunnen in de Daknamse meersen 

gunstige abiotische omstandigheden worden gecreëerd, die te vergelijken zijn 

met de situatie in soortenrijke referentiesites. Een grote troef voor het 

gebied is de geringe beschikbaarheid van P in de bodem in de afgegraven 

terreinen en natuurreferentiesites. Dit kan te maken hebben met de 

aanwezigheid van kalkrijke kwel in het gebied. Wanneer door beheer ook de 

beschikbaarheid van N kan gecontroleerd worden, kunnen er vrij snel goede 

resultaten gehaald worden. Dit is zeker het geval in de gemaaide percelen, 

waar productie snel zal dalen. Hier zijn zeker waardevolle vegetaties (type 

Calthion) te verwachten. Of de begraasde terreinen even goed zullen evolueren 

valt af te wachten. Er zal moeten gewaakt worden of er zich geen opbouw van N 

in de bodem kan voordoen, waardoor de vegetatie te productief wordt nog voor 

er zich doelsoorten kunnen vestigen.  

Vestiging van doelsoorten op zich, kan gezien de ligging van het terrein en 

goed bewaard gebleven en goed beheerde soortenrijke percelen wellicht geen 

cruciaal probleem vormen. 
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9.4. Gulke Putten 
 

9.4.1. Landschapsecologische situering 
 

Gulke putten

NO : vochtig voerdselrijk grasland

NR : natte heide + vochtig tot nat heischraal grasland

zeer voedselrijk grasland

bos

complex bos + vochtig heischraal grasland 

0 100 Meters

GP2

GP1

 
 

De Gulke Putten ligt op de rand van de streek van Beernem, met dagzomende 

grove Paniseliaanzanden. In het zuiden grenst deze streek aan het lemig 

zandgebied. Op geringe diepte komt een kleiige facies van het Paniseliaan 

voor, dat verantwoordelijk is voor tijdelijk stuwwater. Het terrein 

situeert zich in een ondiepe laagte met een vrij permanente hoge 

waterstand. Relatief voedselarm water komt er aan de oppervlakte.  

Oorspronkelijk behoorde de Gulke putten tot een zeer groot, wellicht grazig 

en door gemeenschappelijk gebruik gekenmerkt “heideveld”, het Bulskampveld, 

dat tussen 1777 en 1830 nagenoeg volledig werd ontgonnen bebost 

(Stieperaere & Hermy, 1990). De Gulke Putten zelf (“Gelijke Putten”) was 

een vijvergebied, dat eveneens werd drooggelegd en bebost. In 1927 werd het 

terrein gekocht door de RTT, voor de bouw van een zendstation met hoge 

antennes. Daardoor ontsnapte het gebied aan de nieuwe intensieve 

bosbouwtechnieken of omvorming tot landbouwgebied. Het gebied diende in 

functie van het gebruik als zendstation voor een deel te worden 

opengehouden. Er werd gekapt en gemaaid en niet bemest.  In 1960 werd een 

groot deel van het terrein in concessie gegeven aan landbouwers; een klein 

deel werd ingericht als natuurreservaat.  

De hier bestudeerde percelen zijn voormalige heideterreinen, die tijdens de 

ontginningsgolf op het einde van de 18de eeuw werden bebost. Deze toestand 

duurde tot 1927. Daarna werden de terreinen omgezet naar heide. GP1 

(perceel 156) evolueerde naar een heideterrein met verspreide bomen. Sinds 

het begin van de jaren zeventig werd het definitief omgezet naar bemest 

grasland (Timmerman, 1981). In 2001 werd het terrein toegevoegd aan het 

reservaat.  GP2 (perceel 157) bleef een venige natte heide (s.l.) wordt 

sinds 1969 beheerd als natuurgebied.  
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9.4.2 Abiotiek 
 

9.4.2.1. Hydrologie 
 

Er werden peilgegevens gebruikt uit de WATINA-databank van het Instituut 

voor Natuurbehoud (o.a. peilbuis op de scheidingsgrens van de twee hier 

bestudeerde terreinen.  

In de Gulke Putten is door de zeer complexe configuratie van de bodem ook 

een complexe hydrologie aanwezig. Kleine permanente kwelzones wisselen op 

korte afstand af met tijdelijke kwelzones en/of infiltratiezones. In het 

natuurreferentieterrein leidt dit tot een complex van natte en vochtige 

heide en orchideeënrijk heischraal grasland. Zaadbankonderzoek in het 

recente verleden (Stieperaere & Timmermans, 1983) tonen aan dat op het 

natuurontwikkelingsterrein ten minste vochtige heide aanwezig was. Er zijn 

geen aanwijzingen dat het grondwaterregime, tenminste wat de peilen 

betreft, grote veranderingen heeft ondergaan gedurende de laatste decennia. 

Met enig voorzichtigheid kan geconcludeerd worden dat de gemeten hoogste en 

laagste grondwaterpeilen tijdens het vegetatieseizoen (-0,75 - -0,25 cm 

onder maaiveld) voldoen aan de eisen voor vochtig schraalland zoals 

aanwezig in het natuurreferentieterrein (hooiland). De natte venige heide 

met  Narthecium ossifragum, eveneens deel van hetzelfde perceel 157,  heef 

een heel andere hydrologie (kwelsituatie) en kan hiermee niet vergeleken 

worden (mond. med. P. De Becker). 

Vergelijkbare waterkwaliteitsmetingen zijn voor het gebied niet voorhanden.  

 

 

9.4.2.2.   Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 
 

Er zijn geen productiegegevens voor de onderzochte terreinen. In GP1 

(natuurontwikkelingsterrein) wordt de vegetatie begraasd. Het is op dit 

ogenblik een matig productief grasland, waar op dit ogenblik wellicht geen 

echte groeibeperking optreedt. Gewasanalyses wijzen op N-limitatie. In het 

natuurrreferentieterrein treedt duidelijk P-limitatie op (dit geldt voor 

nagenoeg alle verschillende vegetatietypes gaande van natte venige heide 

tot vochtige heischraal grasland, Martens, 1998). In de bodem worden in dit 

natuurreferentieterrein ook zeer lage concentraties N aangetroffen, 

resulterend in een hoge C/N-ratio. Merkwaardig genoeg wordt een slechte 

beschikbaarheid van N ook vastgesteld in het zeer recente 

natuurontwikkelingsperceel. Ook de  Ntot - en organische stofgehaltes zijn 

te vergelijken met deze uit het natuurreferentiegebied.  

 

 

9.4.3.  Zaadbronnen 
 

Voor de zaadbankanalyse verwijzen we naar Deel 2 van deze studie. In het 

natuurontwikkelingsperceel werden slechts zeer weinig doelsoorten van 

heiden s.l. teruggevonden; bovendien in zeer kleine aantallen. Het betreft 

Erica tetralix, Calluna vulgaris en Carex demissa. Soorten als Potentilla 

erecta, Luzula multiflora en Juncus bulbosus, die nog levenskrachtig in de 

zaadbank van hetzelfde perceel werden aangetroffen in 1980 (Stieperaere & 

Timmerman, 1981), werden niet meer teruggevonden.  

Soorten van vochtige en natte schraallanden en heiden op neutrale bodems 

(K42 en K22) komen in vrij groot aantal voor in het aangrenzende 

natuurreferentieterrein, terwijl de minst  kritische soorten ook matig 

vertegenwoordigd zijn in de omringende km-hokken (bermen en dreven).                              
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9.4.4. vegetatieontwikkeling 
 

De situatie in het natuurontwikkelingsterrein moet gezien worden als een 

beschrijving van de uitgangssituatie. Natuurontwikkelingswerken door 

afplaggen op deze site werden uitgevoerd in september 2001 en konden in het 

kader van deze studie nog niet geëvalueerd worden. 

Holcus lanatus, Ranunculus repens, Poa trivialis, Tifolium repens en 

Alopecurus geniculatus zijn de meest voorkomende soorten, die afwisselend 

domineren in de vegetatie. Soorten van matig voedselrijke graslanden die in 

klein aantal standhielden onder het landbouwgebruik zijn o.m. Cardamine 

pratensis, Ranunculus acris, Montia fontana, Juncus artculatus, Galium 

uliginosus en Stellaria graminea. 

 

 

9.4.5. Perspectieven voor doelsoorten en –vegetaties 
 

Kansen voor herstel van laag productief grasland,  schraalland of heide, zijn 

niet te verwachten bij het verder zetten van (al dan niet extensief) 

graasbeheer. P-limitatie van de vegetatie zoals in de natuurreferentiesite 

vereist een langdurig verschralend beheer of een eenmalige ingreep. Het 

plagexperiment zal in 2002 worden opgevolgd. Het hertel van P-limitaite lijkt 

in de context van de Gulke Putten (regio met zeer intensieve varkensteelt en 

hoge N-depositie) een noodzakelijke vereiste. Regeneratie vanuit de zaadbank 

is wellicht in beperkte mate mogelijk. Gezien het zeer kleine aantal 

doelsoorten en individuen is de kans dat ze na kieming worden 

weggeconcurreerd door competitieve soorten in een nog voedselrijke omgeving 

zeer groot.  Verspreiding van soorten kan in de toekomst ook vanuit de 

directe omgeving door het inschakelen van grote grazers (die nu al het 

natuurreferentieterrein begrazen in de nazomer) en/of maaaimachines, die 

ingezet worden in vele, zeer soortenrijke graslanden in het grotere 

reservaat.  

Hydrologisch lijkt het terrein geschikt voor de ontwikkeling van schraalland, 

hoewel voorlopig kwaliteitsgegevens ontbreken. 

In eerste instantie lijkt het herstel van een soortenrijk, vochtig tot nat 

matig voedselrijk grasland een meer haalbare doelstelling. 
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9.5. Hageven 
 

9.5.1. Landschapsecologische situering 
 

HV1

HV2

HV3

HV4

HV5

hageven

afgegraven akker

voormalige akker

voormalige akker, ingezaaid met grasmengsel

voormalige akker, ingezaaid + initieel bemest

droge heide

natte heide

heide + bos

 bos

0 500 Meters

 
 
Het Hageven is een heidegebied van ± 400 ha groot, gelegen langs de vallei 

van de Dommel te Neerpelt.  Pleistocene Maasgrintafzettingen overwegen, 

plaatselijk vermengd met dekzanden in de bovengrond. Het zwakgolvend reliëf 

is terug te voeren tot de aanwezigheid van duinformaties, gevormd door 

verstuiving van de Dryasdekzanden, die de onderliggende grintformaties 

bedekken. 

In het Hageven werden vooral voormalige akkers bestudeerd die al ± 20 jaar 

verlaten werden. Deze akkers werden ingericht op genivelleerde stuifduinen. 

Ze werden gekarteerd als Zbg gronden (droge zandige podzolen) (Baeyens, 

1975). 

In een terrein (nl. HV1) werd de bouwvoor afgegraven in 1998 (± 30 cm). Dit 

leverde ontwikkelingen op naar vochtig schraalland. In de overige terreinen 

werden verschillende maatregelen uigevoerd in droge omstandigheden. Zowel 

initieel bemeste (HV4),  ingezaaide (grasmengsel) (HV3) en niet ingezaaide 

percelen (HV2) werden bestudeerd. 
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9.5.2 Abiotiek 
 

9.5.2.1. Hydrologie 
 

Er werden gezien de aard van het terrein en de geringe rol van grondwater 

bij de vegetatieontwikkeling op de onderzochte sites, geen grondwaterpeilen 

of grondwaterkwaliteiten gemeten. Enkel in HV1 speelt een hoge 

grondwatertafel een rol. Het betreft hier een vochtig terrein dat ontstond 

na afgraving. Het sluit aan bij een vijver met natte heide en 

moerasvegetaties in de rand. 

 

9.5.2.2.  Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 
 

Er is in de meeste terreinen van het Hageven zijn de Ntot –gehaltes in de 

voormalige akkers gedaald tot een niveau dat vergelijkbaar is met de 

natuurreferentiesite. In de natuurontwikkelingsterreinen is N bovendien 

moeilijk beschikbaar (C/N > 21). Opmerkelijk zijn evenwel de nog steeds 

hogere Ntot -gehaltes in delen van het Hageven waar de bemesting nog enkele 

jaren werd verder gezet na het beëindigen van de landbouwactiviteiten 

(HV4).  Het organische stofgehalte is laag en vergelijkbaar in 

natuurontwikkelings- als natuurreferentieterreinen. 

Fosfaat gedraagt zich totaal anders in deze terreinen. Enkel in HV1, waar 

de bouwvoor werd afgegraven zijn lage Ptot- en extraheerbare P-gehaltes 

gemeten, die te vergelijken zijn met de natuurreferentieterreinen. In de 

overige terreinen zijn de P-gehaltes nog steeds veel hoger (5-6 x).   

De N/P-ratio’s wijzen echter op N-limitatie en overal ontwikkelden zich 

laagproductieve vegetaties (geen metingen). 

Opvallend zijn ook de beduidend hogere pH’s in de 

natuurontwikkelingsterreinen  (1-2 eenheden). 

 

 

9.5.3.  Zaadbronnen 
 

De aanwezigheid van soorten van voedselarme zure en neutrale vochtige tot 

droge bodems in de onmiddellijke omgeving en in aanpalende km-hokken is 

vrij beperkt. alleen van de natte heides komen goed ontwikkelde vegetaties 

voor. De vegetatie  van de omliggende droge heide is vrij soortenarm 

(geworden) en bestaat vnl. uit door Calluna vulgaris of Molinia cearulea 

gedomineerde terreinen. 

Vanuit de zaadbank zijn in het vochtige en afgegraven HV1 zijn toch enkele 

soorten geregenereerd, waaronder Centaurium erythraea, Calluna vulgaris, 

Luzula multiflora en Osmunda regalis. Het is niet uitgesloten dat ook op de 

andere terreinen nog waardevolle zaadbanken aanwezig zijn, hoewel door 

vroeger nivelleringen moeilijk is in te schatten op welke diepte er best 

wordt geplagd. 
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9.5.4. Vegetatieontwikkeling 
 

In het Hageven hebben de droge natuurontwikkelingterreinen zich ontwikkeld 

tot schraallanden. In de meeste gevallen zijn Agrostis-soorten dominant.  

Doelsoorten die hier voorkomen zijn Aira caryophyllea, Aira praecox, 

Calluna vulgaris (zeer weinig), Luzula multiflora, Rumex acetosella, 

Spergula morisonii en Veronica officinalis. Enkel in het voorheen bemeste 

terrein HV4 treden grote verschillen op met de andere 

natuurontwikkelingsterreinen. Er zijn nog soorten aanwezig van verstoorde 

voedselrijke milieus zoals Urtica dioica en Juncus effusus. In 

tegenstelling tot de overige terreinen is de vegetatie ook vrij productief. 

 

 

9.5.5. Perspectieven voor doelsoorten en –vegetaties 
 

In de meeste terreinen is een laagproductieve en N-gelimiteerde situatie 

ontstaan die geschikt is voor de ontwikkeling van schraalland en heide. 

Beheer gericht op het vermijden van N-opbouw in de bodem is nodig want de 

fosfaatgehaltes in de bodem zijn nog steeds zeer hoog. Begrazingsbeheer en 

uitloging van N gedurende de laatste 20 jaar lijken hiervoor voldoende. Het 

grote struikelblok voor de ontwikkeling van soortenrijke graslanden lijkt 

evenwel van biotische aard. De droge natuurterreinen in de omgeving zijn 

zelf vrij soortenarm. 

In het afgegraven perceel werd ook het fosfaatgehalte sterk gereduceerd. 

Hier lijkt de uitgangssituatie ideaal voor de vestiging van een gevarieerde 

vochtige heide. De tijd is hier echter nog te kort voor een goede 

evaluatie. De vegetatie is nog zeer ijl en wellicht weinig stabiel. Langs 

dit perceel zijn soortenrijke referentieterreinen (vnl. natte heide) 

aanwezig, van waaruit kolonisatie zou kunnen optreden. Bovendien zijn er 

ook duidelijk aanwijzingen voor regeneratie vanuit de  zaadbank. 
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9.6. Heidebos 
 

9.6.1. Landschapsecologische situering 
 

Heidebos

NO : voormalige akker, 12 jaar verlaten

NO : voormalige akker 8-9 jaar verlaten

NO : voormalige akker, recent verlaten

NO : voedselrijke graasweide, recent verlaten

droge heide + adelaarsvaren

bos

bewoning
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Heidebos2

voorrmalige akker, 4 jaar verlaten

complex van bos en droge heide

droog struisgrasgrasland

intensief gebruikte akkers

0 100 Meters

HB1

HB2

HB3

 
Het Heidebos is een ± 200 ha groot natuurgebied, dat bestaat uit een 

afwisseling van bos, heide en grasland.  

Geomorfologisch behoort het tot de grote stuifzandrug Maldegem-Stekene.   

Het geologisch substraat van de regio wordt gevormd door subhorizontale, 

mariene lagen van het Tertiair (Eoceen en Oligoceen), die zacht afhellen 

naar het noord-noordoosten. Tijdens het Kwartair (Pleistoceen, Würmijstijd) 

werden door overheersende noordwesten-winden niveo-eolische zanden 

aangevoerd en afgezet op het tertiar erosie-oppervlak.  Vooral tijdens het 
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Laatglaciaal (einde van het Würmglaciaal) ontwikkelden zich de huidige 

oppervlaktevormen. In de oudere Dryas-periode vormden zich langgerekte 

zandruggen door lokale verstuivingen, die werden veroorzaakt door 

overheersende WZW-winden, waardoor de typische WZW-ONO gerichte zandruggen 

ontstonden, waarvan deze van Maldegem-Stekene de grootste is. In feite zijn 

deze zandruggen en aanpalende depressies overblijfselen van paraboolduinen. 

Lokale verstuivingen zorgden tot in het Holoceen voor een verdere 

accentuering van de zandgordels in het landschap. 

De bodems in het Heidebos behoren volgens de bodemkaart tot een complex van 

sterk anthropogeen beïnvloede gronden met een zeer humusarme bovengrond.  Met 

deze beïnvloeding worden wellicht oude ontginningspogingen i.f.v. akkerbouw 

bedoeld aangezien het gebied reeds lang bebost is (zie verder) en er geen 

ontzanding of ophoging plaatsvond in het gebied.  

De meeste bodems van het Heidebos zijn van het type Zag of Zbg. Dit betekent: 

zeer droge tot droge zandgronden met een duidelijke humus of ijzer B 

horizont. De bodemstructuur is deze van een podzol, een type dat overwegend 

is aan te treffen in (voormalige) heides. Dit geldt ook voor de 

studieterreinen. De natuurontwikkelingsterreinen hebben een voorgeschiedenis 

als akkerland (1 perceel als weiland) en werden op verschillende ogenblikken 

verlaten. De natuurreferentieterreinen zijn zeker de laatste 50 jaar bekend 

als heideterrein. In alle terreinen is er een grote invloed van begrazing 

door konijnen; sinds 2000 wordt er ook extensief begraasd met 

Gallowayrunderen (1GVE/10 ha).  

 

 

9.6.2 Abiotiek 
 

9.6.2.1. Hydrologie 
 

De hydrologie van het gebied is wellicht sterk beïnvloed door een actieve 

waterwinning centraal in het gebied. In het kwartaire zandpakket dat hier een 

dikte bereikt van ± 22 m wordt water gewonnen op 8 m diepte. De 

grondwatertafel schommelt tussen de 3-5 m diepte (med. VMW).  Er treedt 

nergens kwelwater uit en het gebied mag dan ook permanent droog genoemd 

worden.  

Gezien de geringe relevantie voor de ontwikkeling van droge heides of 

schraallanden in het gebied, werden er geen bijkomende metingen van 

grondwaterpeilen of –kwaliteit verricht.   

 

 

9.6.2.2.  Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 
 

Nutriëntengehaltes in de bodem vertonen weinig grote verschillen bij de 

verschillende natuurontwikkelingsterreinen onderling.  Het tijdstip van het 

verlaten van de akkers (variërend van 12-3 jaar) had geen duidelijke invloed 

op de gehaltes van Ntot en Ptot . 

De verschillen met een akker die nog in gebruik is en de 

natuurreferentiesituatie daarentegen zijn zeer duidelijk. In de 

natuurreferentiesite zijn Ntot   en Ptot  beduidend lager. Ook extraheerbaar 

P is veel lager in de referentiesite. In vergelijking met een akker in 

gebruik echter, is extraheerbaar P en Ptot  in natuurontwikkelingssites reeds 

sterk gedaald.  

Gewasanalyses wijzen in de referentiesite op een sterke limitatie door Ken N. 

In de weinig productieve vegetaties (geen metingen) van de langst verlaten 

akkers lijkt vnl. N limiterend te zijn. In de nog productieve ruigtes van de 

kort verlaten akkers is wellicht nog geen sprake van limitatie.  
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9.6.3.  Zaadbronnen  
 

Zaadbankanalyses werden niet verricht.  Soorten zoals Teesdalia nudicaulis, 

Scleranthus annuus en Ornithopus perpusillus  hebben een korte 

levenskrachtige zaadbank (Thompson et. al, 1997). In de langst verlaten 

akkertjes, die ook het minst intensief werden gebruikt hebben deze soorten 

zich kunnen handhaven (ev. in de randen). Waarschijnlijk zijn deze soorten 

in deze sites dan ook geregenereerd uit de zaadbank. In de zeer recent en 

zeer intensief verlaten akkers is dit niet het geval. 

Uit de onmiddellijke omgeving, nl. in het gebied zelf, zijn vrij veel  (12) 

doelsoorten aanwezig van droge, voedselarme neutrale milieus en in mindere 

mate van voedselarme zure milieus. 

In de meeste gevallen liggen heideterreinen in de onmiddellijke omgeving van 

de voormalige akkers. Verspreiding van zaden kan via wind, konijnen en grote 

grazers. 

 

 

9.6.4. Vegetatieontwikkeling  
 

De vegetatieontwikkeling in de langst verlaten sites (8-12 jaar) leidde tot 

struisgras- of schraallandvegetaties. De verschillen in de 

vegetatieontwikkeling zijn vooral een gevolg van de mate van begrazing door 

konijnen. Vnl. in kort gegrazen vegetaties (b.v. HB4) ontwikkelen zich onder 

de geschetste abiotische omstandigheden soortenrijke Thero-Airion-vegetaties 

met de soorten vermeld onder 9.6.3 en verder Rumex acetosellea (vaak 

aspectbepalend), Aira praecox, Hypericum humifusum, Luzula campestris, 

Veronica officinalis en Agrostis capillaris.   Wanneer de terreinen 

onvoldoend begraasd worden (b.v. HB5) gaat deze laatste soort domineren en 

een dik pak strooisel vormen, waarin weinig ander soorten kiemen. In minder 

lang verlaten terreinen ontwikkelen zich ruderale ruigtes, waar na enkele 

jaren Senecio jacobea abundant in voorkomt en aspectbepalend is. Toch zijn 

deze terreinen (o.a. HB1) vaak zeer soortenrijk. In kleine aantallen komen 

ook doelsoorten voor zoals Viola canina, Aira praecox, Hypericum perforatum, 

Luzula campestris, Veronica officinalis, Prunella vulgaris en Rumex 

acetosella. Van bijzonder belang is ook de struweelvorming die in deze 

terreinen optreedt (HB1 en HB6). Salix cinerea, Rosa canina, Betula pubescens 

vormen vlekken in het terrein, die in de vroeger verlaten terreinen geen kans 

krijgen onder de intensieve konijnenbegrazing. Op dit ogenblik begint ook 

struweelvorming op te treden in die laatst genoemde terreinen, als gevolg van 

een instorting van de konijnenpopulatie. 

 

 

9.6.5. Perspectieven voor doelsoorten en –vegetaties 
 
De vegetatieontwikkeling naar heide lijkt in eerste instantie gelinkt aan 

lage N- en bijkomend lage P- beschikbaarheid. Door een beheer van niets doen 

(incl. extensieve begrazing) worden dergelijke situaties niet gehaald op een 

termijn van ± 12 jaar. Enkel intermediaire schraallandsituaties zijn 

haalbaar. Deze zijn slechts waardevol in aanwezigheid van voldoende 

intensieve begrazing, die de ophoping van strooisel tegen gaat. Voro een 

verder verschraling is nog meer tijd en een verschralend beheer nodig. 

De kolonisatie van doelsoorten levert op termijn wellicht weinig problemen 

(behalve voor zeer trage kolonisatoren zoals Calluna vulgaris), zoals ook 

duidelijk werd in De Teut. Indien op termijn het gevoerde beheer tot een te 

grote ophoping van strooisel leidt op de voormalige akkers,  moet overwogen 

worden de terreinen intensiever te laten begrazen of te maaien.  Daarbij 

moet rekening gehouden worden met struweelvorming (o.a. opslag van Rosa 

canina), die op langere termijn voor een ecologisch waardevolle structuur 

in de terreinen kan zorgen. 
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9.7. Langdonken 
 

9.7.1. Landschapsecologische situering (naar Anoniem, 2000) 
 

 

0 100 Meters

LD1

LD2

Langdonken

NO : afgeplagd grasland

vochtig grasland, 15 jaar gemaaid

bos

moerasbos

akker

 
De Langdonken liggen in het zuiden van de gemeente Herselt aan de 

Kalsterloop, die de grens vormt tussen Antwerpen en Brabant. Het gebied 

ligt op de grens van de Zuiderkempen en het Hageland en staat mede daarom 

bekend om zijn zeer rijke flora.  

De geologische basis voor de Langdonken werd gelegd tijdens het Diestiaan 

(Plioceen), waarbij glauconiethoudend kleiig zand werd afgezet, die heden 

de toppen van de getuigenheuvels vormen, waartussen zich het huidige 

landschap van de Langdonken vormde door erosies en afzettingen in het 

Holoceen.  Het landschap werd gevormd door een afwisseling van komgronden, 

meerdalbodems, drieslanden en plaggengronden. Centraal in het gebied lagen 

enkele donken, waarvan de grootste zijn naam aan het gebied gaf.  

De topografie wordt in het gebied zelf bepaald door een laagvlakte (14m) 

die het interfluvium vormt tussen de Molenvloedloop en de Kalsterloop.  

Het hier bestudeerde terrein bestaat uit natte lemige zandgronden (l-Sdc en 

Sec), gevomd door oud-alluviale afzettingen aan de rand van de echte 

komgronden langs de Kalsterloop (Baeyens, 1962). 

Het terrein kent een voorgeschiedenis als bemest grasland (en voordien 

heide). Een ± 10 jaar durend hooibeheer leidde tot een soortenrijke 

graasweide, zonder kenmerkende soorten van schraalland. In 1999 werd daarom 

de toplaag afgegraven van dit ± 1 ha grote perceel. 

 

 

9.7.2 Abiotiek 
 

9.7.2.1. Hydrologie 
 

Het grondwater is van een type tussen atmotroof en lithotroof water, met 

verwaarloosbare nutriëntengehaltes. Afplagging resulteerde vnl. in een meer 

mineraalrijk type met beduidend hogere bicarbonaat- en calsiumgehaltes in 

vergelijking met de referentiesituatie. De relatief hoge pH (±6) en de vrij 

hoge Ca2+- en HCO3- -concentraties wijzen op een goed gebufferd systeem 

(cf. referentieprojecten in de Graaf et. al, 1994). 
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Grondwaterpeilen varieerden tussen ± -140 en 36 cm onder het maaiveld 

tijdens het vegetatieseizoen. Door afplaggen( ± -25 cm) komt het grondwater 

tijdelijk en langer in de wortelzone van de planten. 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 

grondwaterkwaliteit samen geven eerder kansen aan een mineraalrijk type van 

de hoger genoemde vegetaties.  

 

 
9.7.2.2.  Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 
 

De vegetatie in het natuurontwikkelingsterrein na twee jaar afgraven is nog 

verre van stabiel. De productie is nog zeer laag (< 0,5 ton/ha/j). Ook in 

het referentieterrein (uitgangssituatie) was er als een vrij geringe 

productie (± 3 ton/hja/j). 

Ontgronding van het terrein leidde de tot een aanzienlijke reductie van 

Ntot, die gelijk loopt met een aanzienlijk reductie in organische stof.  De 

reductie van Ptot en van beschikbaar P is nog veel aanzienlijker.  

De absolute N-concentratie in de planten en de nutriëntenratio’s wijzen op 

een duidelijke N-limitatie, die evenwel ook in de langdurig gemaaide 

referentiesite reeds werd bereikt. 

 

 

9.7.3.  Zaadbronnen  
 

Er werd geen voorafgaandelijk zaadbankonderzoek verricht. In klein aantal 

vestigden zich reeds enkele soorten, waarvan de herkomst vrijwel zeker uit 

de oude zaadvoorraad komt, nl. Calluna vulgaris, Erica tetralix, Carex 

echinata, Carex pilulifera, Carex viridula, Juncus bulbosus, Luzula 
multiflora en Carex panicea. Deze soorten waren niet meer aanwezig in de 

uitgangssituatie. Van verschillende van deze soorten zijn gegevens aanwezig 

over langlevende zaadvoorraden (Thompson et. al, 1997). In aangrenzende 

percelen zijn geen doelsoorten van schraallanden aanwezig. Die zijn er wel 

in het grotere gebied (op enkele 100den meter afstand, waar enkele zeer 

soortenrijk relicten van vochtig schraalland (van diverse types) aanwezig 

zijn. 

De ligging van het perceel in de onmiddellijke omgeving van de werkschuur, 

waar o.m. alle in het reservaat gebruikte machines worden gestald, biedt 

eveneens mogelijk voor zaadverbreiding via machines. 

 

 

9.7.4. Vegetatieontwikkeling 
 

Reeds heel wat doelsoorten hebben het terrein gekoloniseerd, zij het in 

klein aantal. De vegetatie wordt (afhankelijk van de situatie in dit zeer 

gevarieerde terrein) vnl. bepaald door competitieve soorten (Poa trivialis, 

Juncus effusus, Ranunculus repens, Holcus lanatus, Triofolium repens). Op 

vele plekken is ook Lotus corniculatus abundant aanwezig, hetgeen kan 

verklaard worden door competitief voordeel in N-arme situaties. Naast 

schraallansoorten (zie hoger bij zaadbronnen) hebben zich ook verschillende 

(soms waardevolle) soorten van moeras of open water gevestigd, in of langs 

de randen van een uitgegraven poel op hetzelfde perceel, zoals Hottonia 

palustris, Iris pseudoacorus, Lythrum salicaria, Rorippa islandica, 

Pilularia globulifera, Lycopus europaeus, Peplis portula, Oenanthe aquatica 

en Sparganium emersum. 

Opvallend is zeker het grote aandeel open bodem in het terrein na twee jaar 

(gem. 30-40 %). De vegetatie zal in de komende jaren nog sterk veranderen. 
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9.7.5. Perspectieven voor doelsoorten en –vegetaties 
 

Dor afplagging is men er nagenoeg in geslaagd een abiotische uitgangssitutie  

te verkrijgen die vergelijkbaar is met  die van een schraallandvegetatie 

(zeer lage N- en P-beschikbaarheid). Uitzondering hierop vormen talrijke 

humusrijke panden, waar de grond (bewust?) onvoldoende werd afgegraven. Op 

deze panden hebben zich competitieve soorten gevestigd, die bij onvoldoende 

intensief ontwikkelingsbeheer het terrein kunnen koloniseren. Wanneer de 

komende jaren het gevoerde maaibeheer wordt verder gezet, zijn de kansen voor 

een goede ontwikkeling hoog.  

In theorie zijn er eveneens goede kolonisatiemogelijkheden vanuit de nog 

aanwezige schraallanden in het gebied, terwijl het zeer waarschijnlijk is dat 

ook een aantal doelsoorten, die nu reeds aanwezig zijn vanuit oude 

zaadvoorraden in de bodem zijn geregenereerd. 

Plaggen voor het herstel van schraallanden is een goede maatregel, zeker 

indien het terrein voldoende gebufferd is (Roelofs et. al,1993), zoals het 

geval lijkt te zijn in de Langdonken.  
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9.8. De Leiemeersen 
 

9.8.1. Landschapsecologische situering (naar Decleer, 1994) 
 

Leiemeersen

NO : voormalige akker, 9 jaar gemaaid

NO : afgegraven slibstort

NR : complex van dottergrasland, grote zeggen, riet

opgehoogd perceel

vochjtig, voedselrijk grasland

droog grasland

oud huisvuilstort

recent afgegraven slibstort

kanaal
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De Leiemeersen zijn een geïsoleerd moeras- en hooilandrelict in de vallei van 

de voormalige Zuidleie (Vlaamse zandstreek), dat reeds vanaf de 17de eeuw in 

verschillende fasen werd gekanaliseerd tot het huidige Kanaal Brugge-Gent. 

Van de beekbegeleidende hooilanden en hooiweiden langs de Zuidleie bleven  

slechts een 10-tal hectaren over (ter hoogte van het huidige reservaat). Deze 

werden door de vroegere gebruikers ten gevolge van een verhoging van het 

kanaalpeil en de daaraan gekoppelde verhoging van de grondwatertafel in de 

jaren zestig verlaten. Vanaf 1968 werden nog grote delen opgespoten met 

kanaalslib en werd er een gemeentelijk stort aangelegd. In 1982 werd het 

reservaat de Leiemeersen opgericht. 

De grote natuurwaarde  van de Leiemeersen is onder meer te danken aan de 

kwelstroom vanuit een aangrenzende pleistocene dekzandrug.  

Op de meeste plaatsen heeft zich op de alluviale klei in de loop van de 

eeuwen een 10-20 cm dikke veenlaag ontwikkeld.  

De oppervlakkige bodem is dan ook venig en van geringe diepte (20-40 cm) en 

rust op een ondoorlaatbare alluviale klei, plaatselijk door zandafzettingen 

onderbroken. Op 50 à 170 cm treffen we het blauwgrijze, permanent 

gereduceerde Paniseliaansubstraat aan. In het reservaat komen vooral 

kleibodems voor; in het omringende gebied vnl. lemig zandbodems.  

In de door ons bestudeerde terreinen zijn de bodems van het type Efp en Egp 

(Ameryckx, 1977). LM1 is een terrein dat sinds 9 jaar uit intensief 

landbouwgebruik (maïsakker) is genomen sindsdien als hooiland wordt gebruikt. 

LM2 is nog steeds in landbouwgebruik; het is een vochtige, bemeste graasweide 

(referentie uitgangssituatie). LM3 is een natuurontwikkelingsterrein, waar in 

2 fasen (1992 en 1994) baggerspecie werd afgegraven tot op het 

oorspronkelijke niveau. LM4 is een sinds 1982 beheerd hooiland (voordien 

verlaten en verruigd Calthion), dat fungeert als natuurreferentieterrein. 

 

 

9.8.2 Abiotiek 
 

9.8.2.1. Hydrologie 
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Hydrologisch zijn vooral het stagneren van regenwater en het optreden van 

diffuse kwel in grote delen van het gebied van belang.   

Het type grondwater in de Leimeersen is zwak tot matig zoet en typisch 

lithotroof. 

In de Leiemeersen kon nagegaan worden of het toestromende grondwater door 

de kwaliteit van de bodem beïnvloed wordt ter hoogte van de wortelzone. In 

beide natuurontwikkelingsterreinen werden slechts minieme verschillen 

gevonden (Figuur 4.2). Slechts in één peilbuis in het 

natuurreferentiegebied (LM4) werden verhoogde concentraties carbonaat, 

ammonium en kalium aangetroffen in de niet geperforeerde buizen. Hoewel 

verder onderzoek hier nodig is, is in dit ene geval eerder sprake van de 

aanvoer van nutriëntenrijk, ondiep kwelwater dan beïnvloeding van 

voedselrijke bodemlagen op de kwaliteit van het grondwater ter hoogte van 

de wortelzone. In de natuurontwikkelingsterreinen is er in elk geval 

aanvoer van nutriëntenarm grondwater.  

In alle onderzochte terreinen werden grondwaterpeilen gemeten, die aanvoer 

van kwelwater tot in de wortelzone mogelijk maakten gedurende de winter en 

een deel van het vegetatieseizoen. Het herstelde terrein (LM3) lijkt 

(wellicht als gevolg van samendrukking van de veenlaag) een stuk lager te 

liggen dan de overige terreinen, hetgeen tot uiting komt in tijdelijke 

inundaties. In LM1 zakt het peil iets dieper weg in de nazomer (tot 52 cm 

onder het maaiveld). 

 

 

9.8.2.2.  Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 

 
Zowel Ntot als Ptot worden door de gevoerde maatregelen in sterke mate 

beperkt. Vooral in het afgegraven terrein (LM3) worden niveaus van 

schraallanden gehaald, ook merkbaar in de lage productie (3-4 ton/ha/j). 

Ook in het  langdurig gemaaide perceel (LM1) is er een aanzienlijke 

reductie van N en P opgetreden, te vergelijken met referentiesituaties voor 

Calthions (zie hoofdstuk 4). Toch is de vegetatie in dit terrein nog zeer 

productief. 

N/P-ratio’s in de vegetatie wijzen in hoofdzaak op stikstoflimitatie, zij 

het dat in de terreinen met hoge productie in de meeste gevallen wellicht 

geen sprake is van limitatie. 

 

 

9.8.3.  Zaadbronnen 
 

Het zaadaanbod voor de natuurontwikkelingsterreinen, komt vnl. uit het 

reservaat zelf. Het aantal doelsoorten van matig voedselrijke, natte 

graslanden is groot. De soorten komen voor in aanpalende, goed ontwikkelde 

Calthionvegetaties.  

In het afgegraven perceel ontkiemden uit de minimaal 30 jaar oude 

zaadvoorraad, tal van doelsoorten, waarvan enkel in het aangrenzende 

Calthion niet meer voorkwamen: o.a. Carex panicea en Senecio aquaticus  en 

verder ook Juncus conglomeratus, Juncus acutiflorus, Hottonia palustris, 

Scirpus setaceus, Ranunculus flammula… (Decleer, 1994).  Voor het onderzoek 

naar de zaadbonk verwijzen we naar deel II van dit rapport. 

 

 

9.8.4. Vegetatieontwikkeling 
 

Na 7 jaar is het afgegraven terrein naast de hoger genoemde soorten ook 

gekoloniseerd door waardevolle doelsoorten zoals o.m. Rhinanthus 

angustifolius, Dactylorhiza praetermissa, Dactylorhiza maculata, Pedicularis 

palustris, Carex disticha, Ajuga reptans, Equisetum fluviatile, Anthoxanthum 

odoratum, Centaurea jacea en veronica scutellata.  
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Het gemaaide perceel wordt vnl. door grassen (Holcus lanatus, Poa 

trivialis) en Ranunculus repens gedomineerd. Toch komen ook hier reeds een 

aantal doelsoorten (zij het minder kritische) vleksgewijze en abundant 

voor: Calthion palustris, Juncus acutiflorus, Ranunculus flammula en Carex 

acuta, Lychnis flos-cuculi, Cardamine pratensis. Pedicularis palustris en 

Rhinanthus angustifolius konden het terrein wellicht via maaimachines 

koloniseren. In klein aantal komen o.m. ook Myosotis palustris, , Oenanthe 

fisulosa en Carex hirta voor. 

 

 

9.8.5. Perspectieven voor doelsoorten en –vegetaties 
 

Nutriëntengehaltes in de onderzochte terreinen zijn laag (vooral in de 

afgegraven site) en wijzen op stikstoflimitatie, zoals meestal het geval in 

natte, venige  hooilanden (van Duren, 2000). De invloed van kwelwater van 

goede kwaliteit  kan in nagenoeg alle terreinen optreden en biedt goede 

kansen voor verder herstel of behoud van waardevolle vegetaties (Runhaar et. 

al, 2000). 

Door het afgraven van het baggerstort kon zich vrij snel en zeer 

soortenrijke vegetatie (Calthion) herstellen met zeer veel doelsoorten. 

Door samendrukking van de veenlaag, werd het oorspronkelijke maaiveld 

verlaagt, resulterend in tijdelijk geïnundeerde delen van het terrein. In 

deze delen domineert  Glyceria notata. In deze zones kan ook massaal 

sterfte van planten in het aquatisch milieu optreden, wellicht als gevolg 

van uitloging van sulfaat naar de bodem vanuit de vroegere sliblagen en de 

vorming van giftig H2S. Deze problematiek wordt in het kader van deze 

studie niet behandeld.  

Volgehouden maaibeheer levert (net zoals in de Daknamse Meersen) eveneens 

goede resultaten, hoewel na 9 jaar nog geen echt laagproductieve situatie 

werd verkregen. Toch konden zich reeds vrij veel doelsoorten vestigen. De 

kolonisatie vanuit aanpalende of nabije percelen verloopt vrij vlot (goed 

aanbod, vnl. wind en maaimachines, zaadvoorraad aanwezig).  

Als het gevoerde hooilandbeheer wordt verder gezet en laagproductieve 

vegetaties kunnen gehandhaafd worden in de geschetste goede abiotische 

omstandigheden, zullen ook andere, gedegradeerde terreinen in het gebied om 

deze manier hersteld kunnen worden. Blijvende aandacht voor ev. verhoogde 

ammoniumconcentraties in het grondwater, afkomstig vanuit het aanpalende 

landbouwgebied (zoals in LM4) blijven noodzakelijk. 
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9.9. Moenebroek 
 

9.9.1. Landschapsecologische situering 
 

Moenebroek

NO : voormaligeg akker, extensief begraasd

complex van droge tot vochtige voedselrijke graslanden en akkers, met schrale bermen

recent verlaten akker

natte valleigraslanden met dotter- en kamgraslandelementen

akker

NR schrale berm

0 100 Meters

MB1

MB2

MB3

 
 
De Moenebroekbeekvallei is gesitueerd ten noorden van de stad Geraardsbergen 

(N.G.I.-kaart 1/25000: 30/7-8)  

De totale oppervlakte van het natuurgebied gebied bedraagt ± 100 ha. 

 

De Moenebroekbeekvallei vertoont een rijke variatie aan halfnatuurlijke en 

cultuurhistorisch belangrijke landschapselementen, gaande van  moerasbos met 

bronnen, droge tot zeer vochtige weilanden, oude hooilanden, meidoornhagen, 

knotwilgenrijen, ruigtes, taluds en drinkpoelen.  

Het beekdallandschap van de Moenebroekbeek kent een uitgesproken makroreliëf. 

De vallei bevindt zich tussen de twee heuvelruggen van de Palingkouter-

Boesberg (38 m hoog) in het noorden en de Kakelenberg (40 m hoog) in het 

zuiden. 

De laaggelegen graslanden zijn sterk tot zeer sterk gleyige gronden op lemig 

materiaal met reductiehorizont. Het alluviaal moerasbos heeft een volledig 

gereduceerde bodem op lemig materiaal (bodemtype Agp). De hoger gelegen 

gronden (valleiflanken) bestaan uit drogere leembodems (vnl. van het type 

Abp). De omliggende heuvelkammen hebben vrij droge leembodems van het  Aba-

type. 

De hier bestudeerde terreinen behoren tot dit laatste type. Het zijn 

hoofdzakelijk landbouwgronden, die als akker (hier) of graasweide werden 

gebruikt. De gronden zijn als decennia, zoniet honderden jaren in gebruik als 

akker. Ze werden resp. in 1993 en 1994 verlaten, waarbij ze zonder inzaaien 

werden ingeschakeld in een groter extensief begraasd blok met vnl. 

valleigraslanden. 
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9.9.2 Abiotiek 
 

9.9.2.1. Hydrologie 
 

Gezien hun ligging, werden geen grondwaterpeilen of –kwaliteiten gemeten. 

De terreinen kunnen wel tijdelijk zeer nat zijn (in de winter of na 

regenperiodes). Grondwater is echter van secundair belang.  

 

 

9.9.2.2.  Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 
 

Productiegegevens zijn niet voorhanden. Het plotse braakleggen na oogsten 

van de voormalige akkers op leemgrond heeft lage stikstofgehaltes tot 

gevolg. De stikstofgehaltes die sterk gerelateerd zijn aan het gehalte 

organische stof, werden gedurende de eerst volgende jaren na braaklegging 

vrij goed onder controle gehouden via graasbeheer. De stikstofgehaltes zijn 

te vergelijken met de referentiegebieden voor natuur, maar steeds hoger dan 

in de uitgangssituatie (bemeste akker). Wat fosfaat betreft is de situatie 

duidelijker: het jarenlange intensieve landbouwgebruik zorgt voor duidelijk 

hogere (extraheerbare) fosfaatconcentraties in de bodem dan in vergelijking 

met de referentieterreinen voor natuur. Of het fosfaatgehalte een grote rol 

speelt bij de vegetatieontwikkeling is gezien nutriëntenratio’s die op 

limitatie door stikstof en kalium wijzen, nog de vraag. 

 

 
9.9.3.  Zaadbronnen  
 

Door het zeer lange gebruik als akker zijn geen doelsoorten uit de 

zaadvoorraad te verwachten. In het Moenebroek zelf en in de omliggende km-

hokken zijn veel doelsoorten van droge en vochtige, matig voedselrijke 

milieus aanwezig. De meest soorten komen er voor in wegbermen, zoals ook 

het geval is met het natuurreferentieterrein (mee begraasde berm).  

Speciale aandacht in het Moenebroek is er ook voor struweelsoorten 

(Crataegus monogyna, Prunus spinosa, rubus sp. …). In MB2 is 

struweelvorming op gang gekomen, wellicht vanuit aanpalende meidoornhagen. 

In terrein MB3 is dit niet het geval.  

 

 

9.9.4. Vegetatieontwikkeling 
 

In beide natuurontwikkelingsterreinen is een grazige en reeds vrij 

soortenrijke vegetatie ontstaan, zonder veel echte doelsoorten. De 

vegetatieontwikkeling gaat in de richting van een Kamgrasland met 

o.a.typische soorten als Alopecurus pratensis, Cynosurus cristatus, 

Hypoecharis radicata, Rumex acetosa en Ranunculus acris. In de meeste 

gevallen zijn echter Holcus lanatus en Poa trivialis de meest abundante 

soorten. Doelsoorten van matig voedselrijke milieus die in het 

referentieterrein voorkomen, zoals Anthoxanthum odoratum, Cardamine 

pratensis, Hieracium pilosella, Luzula campestris en Agrimonia eupatoria 

zijn nog niet aanwezig in de terreinen.  

De begrazing in de terreinen heeft wel een hoge structuurrijkdom tot 

gevolg, met struweelvorming in MB2 en pollen van x Festulolium loliaceum en 

ruigtes van Tanacetum vulgare in MB3. 
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9.9.5. Perspectieven voor doelsoorten en –vegetaties 
 

De abiotische omstandigheden in de natuurontwikkelingsterreinen zijn ± 

geschikt voor de ontwikkeling matig voedselrijke graslanden: de nog te hoge 

extraheerbare P-gehaltes vereisen controle van het N-aanbod. Tot op heden 

is dit door het gevoerde graasbeheer in de terreinen gelukt, hoewel bij 

verdere extensivering van het beheer te vrezen valt dat ook beschikbaar N 

stijgt en verruiging optreedt. Wellicht is een ontwikkelingsbeheer van 

maaien beter geschikt om een goede abiotische uitgangssituatie te 

verkrijgen, hoewel te vrezen valt dat de in het gebied gewenste 

struweelvorming daardoor niet op gang kan komen. 

Problematisch is wellicht ook de kolonisatie van de terreinen door 

doelsoorten, die op dit ogenblik vnl. in bermen voorkomen. Bij uitbreiding 

van het reservaat en begrazing in een grote blokken, kan hier ev.aan 

verholpen worden. 
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9.10. Molsbergen 
 

9.10.1. Landschapsecologische situering (naar Anoniem, 1995) 
 

molsbergen

afgegeplagd, zwaar bemest, vochtig grasland

vochtig bemest grasland

grote zeggen

complex van droog schraalland, mosduin, adelaarsvarens

bos

oude Durme

0 100 Meters

dijk

MOB2

MOB1

 
 

 

Molsbergen, ten oosten van Lokeren, maakt deel uit van een uitgebreid 

rivierduinlandschap langs de Durme. Het gebied ligt binnendijks; in ruimere 

zin maakt het deel uit van het Durme-alluvium. Het gebied is een enclave 

binnen het natuurreservaat het Molsbroek (spuikom om verzanding van de 

Durme tegen te gaan). 

De rivierduinen hebben hun oorsprong vnl. in het Wurm-Tardiglaciaal, in 

mindere mate in het Boreaal, als gevolg van lokale zandverplaatsingen onder 

invloed van (zuid)westenwinden langs de smalle riviervalleien van de 

Schelde en de Durme. 

De opbouw van die rivierduinen bestaat uit een relatief dikke laag 

stuifzand (grover dan het pleistoceen dekzand) met soms ook grind. Het 

stuifzand is droog, kalkarm en weinig humeus (Sanders et. al, 1990). Onder 

invloed van eolische werking zijn tijdens de Middeleeuwen plaatselijk nog 

verdere verstuivingen opgetreden.  

Het terrein werd in het recente verleden sterk vergraven door zandwinning.  

Sinds 1968 werd het aangetast door allerlei bebouwingen, storten, 

bemesting, vervuiling… 

 

De uitgangssituatie van het natuurontwikkelingsperceel (MB2) was een zwaar 

bemest grasland (dumpplaats van schapenmest) met een zeer ruige vegetatie. 

Er zijn geen natuurreferentieterreinen voor vochtig schraalland bemonsterd.  

In 1995 werd de toplaag afgegraven van deze site, waardoor een vochtige 

“duinvallei” of duinrand ontstond, die overgaat naar en sloot met 

oevervegetatie. Hogere delen sluiten aan bij een zeer kortgrazige Thero-

Airion-vegetatie. 
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9.10.2 Abiotiek 
 

9.10.2.1. Hydrologie 
 

Het grondwater is van voedselarm type, tussen atmotroof en lithotroof. Er 

werd geen invloed van voormalig landbouwgebruik op de samenstelling van het 

grondwater vastgesteld. 

In de uitgangssituatie bevond de grondwatertafel zich tussen –120 (LGWP) en 

–45 cm (HGWP) onder het maaiveld tijdens het vegetatieseizoen. Ter hoogte 

van de duinvallei in de afgraving werd dit tussen –80 en 0 cm. Daardoor kan 

tijdelijk terug kwelwater van goede kwaliteit, wellicht afkomstig van 

infiltratie elders in het duingebied, de wortelzone bereiken. Het reliëf 

zorgt voor een natuurlijke afvloei. Er blijft geen kwel- of regenwater 

stagneren. 

 

 

9.10.2.2.   Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 
 

Afgraving van de toplaag leidde tot een vrij aanzienlijke daling in Ntot, 

organische stof en Ptot in de bodem. Ook de beschikbare P daalde 

aanzienlijk. Er zijn geen productiegegevens voorhanden. Toch kan, behalve 

wat de productie van Juncus effusus betreft, reeds gesproken worden van een 

vrij laagproductieve en ijle vegetatie.  

Gewasanalyses wijzen of een door N- en K-gelimiteerde situatie. 

Bodemanalyses wijzen op een vrij goede beschikbaarheid aan N, maar absolute 

concentraties zijn laag. 

 

 

9.10.3.  Zaadbronnen 
 

Over mogelijke regeneratie vanuit de zaadvoorraad in bodem is weinig 

geweten. Gezien de historiek van vergravingen en bemesting van de bodem, 

mag deze echter als vrij minimaal ingeschat worden. Toch zijn juist enkele 

zeldzame (rode lijst-) soorten opgedoken, waarvan het verschijnen hoogst 

waarschijnlijk aan regeneratie vanuit de zaadbank moet worden 

toegeschreven, nl. Lycopodiella inundata en Osmunda regalis, gezien de 

afwezigheid van zaadbronnen in de omgeving. 

Zowel op de site zelf, als in de omringende km-hokken zijn overigens weinig 

soorten van voedselarme vochtige tot natte milieus aanwezig (zie bijlage 

5.1). 

 

 

9.10.4. Vegetatieontwikkeling 
 

De vegetatie wordt op dit ogenblik gedomineerd door Juncus effusus, Holcus 

lanatus en op sommige plekken ook door Tortula ruralis. Belangrijk in de 

vegetatie zijn verder Agrostis stolonifera, Ranunculus repens en Mentha 

aquatica. Doelsoorten van vochtig schraalland komen in klein aantal voor 

(zie hoger). Wel treden frequenter soorten van matig voedselrijke vochtige 

graslandenmilieus op zoals Cardamine pratensis, Lotus uliginosus en Galium 

uliginosum. 
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9.10.5. Perspectieven voor doelsoorten en –vegetaties 
 

Voor de ontwikkeling van vochtig schraalland in Molsbergen zijn de abiotische 

omstandigheden na afgraven van de toplaag vrij goed hersteld. Toch blijft het 

gevaar voor dominantie van competitieve soorten zoals Juncus effusus reëel. 

Het gevoerde maaibeheer zal nog vrij lang noodzakelijk blijven. Voor het 

behoud van doelsoorten zoas Lycopodiella inundata kan aan een gefaseerd en 

kleinschalig plagbeheer gedacht worden.   

Wellicht zijn op termijn biotische beperkingen (kolonisatie) van 

doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van het terrein. Soorten van 

vochtig schraaland zijn in het gebied en in de omliggende km-hokken 

nauwelijks aanwezig. 
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9.11. Rosdel 
 

9.11.1. Landschapsecologische situering 
 

plateau met akkers

en

holle wegen

Rosdel

NO : voormalige akkers op droge tot matig vochitige hellingen, ingezaaid met It. raaigras

NR : kalkrijk glanshavergrasland

NO : voormalige akker op droge plateaugronden, ingezaaid met It. raaigras

NO : voormalige akkers op hellingonden, niet ingezaaid

vochtig valleigrasland

droge ruigte

bos

kalkrijk bos en struweel

complex van akkers en graslanden op hellinggronden

vochtige ruigte

onkruidakker

0 100 Meters

RD1

RD2

RD3

RD4

RD5

RD6

RD7

 
 

Het Rosdel is gesitueerd in het golvende landschap van de leemstreek te 

Hoegaarden. Het ontstond door insnijding van riviertjes en beken in 

onderliggende tertiaire formaties en werd gedeeltelijk genivelleerd in het 

Holoceen. 

De belangrijkste tertiaire formatie voor het gebied, is deze van het 

Brusseliaan. Het Brusseliaan, gelegen tussen 65 en 100m, bevat zand of 

kalkhoudend zand met zandsteenbanken. Plaatselijk dagzoomt deze formatie 

door erosie van het bovenliggende Tongeriaan (met transgressiegrinden en 

kleiige zanden) en het leemdek. In het Pleistoceen werden de mariene 

afzettingen bedekt met leem van niveo-eolische oorsprong. In het gebied 

vindt men homogene kalkrijke gele leem met rolkeien aan de basis. Op vele 

hellinggronden is dit leemdek dun of zelfs volledig weggeërodeerd. 

De door ons onderzochte terreinen lagen vnl. op droge tot matig vochtige 

(zand)leemgronden, soms vermengd met kalkzandsteen van het onderliggende 

Brusseliaan. RD1, RD2 en RD3 zijn gelegen op zandleembodems van het Lba-

type; dit zijn bodems van erosiegebieden op de hoger valleiflanken. RD4, 

RD5, RD6 en RD7 zijn gelegen op Gax-bodems; dit zijn stenige leembodems, 

waarin kalkzandsteen van het Brusseliaan is vermengd. Het zijn eveneens 

geërodeerde gronden. 

De natuurontwikkelingsterreinen zijn voormalige akkers. Deze percelen 

kennen een zeer lange voorgeschiedenis als akker (> 100 jaar). Ze werden 

zeer recent (1999) uit productie genomen en al of niet ingezaaid met Lolium 

multiflorum. RD1 en RD7 werden ingezaaid; RD4 werd niet ingezaaid, RD6 is 

reeds langer in beheer als onkruidakker. Op RD6 na worden de terreinen ook 

gemaaid. 
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9.11.2 Abiotiek 
 

9.11.2.1. Hydrologie 
 

Er werden gezien de aard van het terrein en de geringe rol van grondwater 

bij de vegetatieontwikkeling op de onderzochte sites, geen grondwaterpeilen 

of grondwaterkwaliteiten gemeten. 

 

 

9.11.2.2.  Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 
 

In vrijwel alle terreinen is reeds sprake van een vrij geringe productie, 

mede door dat een aantal vegetaties nog niet stabiel te noemen zijn. Toch 

is dit ook reeds het geval in de met Lolium multiflorum ingezaaide 

percelen. De opbrengst voor de landbouwers bij de maaibeurt in 2001 was 

beduidend lager dan deze in 2001 en nauwelijks rendabel te noemen (mond. 

med. H. Abts). 

In vergelijking met de matig of niet bemeste referentiegraslanden, die tot 

de droge en/of kalkrijke variant (Marjoleinverbond) van het 

glanshaververbond mogen gerekend worden, vallen de relatief lage N-

concentraties op, eigen aan recent braak liggende akkers. In het Rosdel 

worden in de marjoleingraslandrelicten, die als referentiegebied fungeren 

en (te verwachten) in een reeds geruime tijd als onbemest 

akkeronkruidreservaat beheerd perceel evenwel nog lagere N-gehaltes 

gemeten. 

De percentages organische stof volgen dezelfde trend: een hoger percentage 

dan in de recent verlaten akkers.  

Wat de kwaliteit van de organische fractie betreft, suggereren de lage C/N- 

en C/P- ratio’s een goede beschikbaarheid van beide nutriënten (N en P) in 

alle natuurontwikkelingsgebieden, behalve in de marjoleingraslanden, waar N 

slecht beschikbaar is. De gewasanalyses geven aan dat in alle gevallen N 

het beperkende nutriënt is. Limitatie door kalium zou een rol kunnen spelen 

in 2 natuurontwikkelingsterreinen in het Rosdel. 

Wellicht speelt fosfaat in dergelijke systemen een minder grote rol bij de 

vegetatieontwikkeling, gezien de limitatie door stikstof in alle gevallen 

en het voorkomen van vrij hoge of vergelijkbare fosfaatgehaltes in een zeer 

soortenrijk marjoleingrasland.  

 

 

9.11.3.  Zaadbronnen 
 

Vooral van ecotoopgroep K46 (pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, 

matig voedselrijke bodem) zijn zeer veel (34) doelsoorten aanwezig in het 

actuele km-hok . Deze soorten komen hoofdzakelijk voor in wegbermen, holle 

wegen en zeer uitzonderlijk in kleine graslandrestanten (b.v. de 

natuurreferentiegraslanden). Doelsoorten van voedselarme basische bodems 

(K43) zijn eerder schaars vertegenwoordigd, eveneens in de hoger vermelde 

biotopen.  

In een aantal gevallen (RD1) zijn referentieterreinen aanpalend en verloopt 

kolonisatie van daaruit, voor een beperkt aantal soorten, vrij snel (b.v. 

Origanum vulgare). Ook andere doelsoorten zoals Lathyrus tuberosus en Inula 

conyzae kunnen zich op sommige percelen snel verspreiden vanuit 

nabijgelegen bronpopulaties. 
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9.11.4. Vegetatieontwikkeling 
 

In de onderzochte natuurontwikkelingsterreinen wordt de vegetatie op dit 

ogenblik gekenmerkt door ruderale soorten en grassen zoals Alopecurus 

myosuroides, Poa arvensis, Arrhenatherum eliatioris, Bromus sterilis, Apera 

spica-venti, Matricaria recutita, Cirsium arvensis, Sonchus arvensis en 

Sonchus oleracea. In twee van de onderzochte terreinen is het ingezaaide 

Lolium multiflorum dominant. De soortensamenstelling op zich verschilt 

echter nauwelijks tussen de ingezaaide en de niet ingezaaide percelen. In 

sommige percelen komen evenwel al een vrij groot aantal doelsoorten voor 

zoals Hypochaeris radicata, Origanum vulgare, Hieracium pilosella, Prunella 

vulgaris, Lathyrus tuberosus en Inula conyzae.  Daarnaast worden er ook 

waardevolle pionier- en akkeronkruidsoorten zoals Gnaphalium luteoalbum, 

Stachys arvensis, Euphorbia exigua en Kickxia elatine  aangetroffen. In de 

meeste gevallen gaat het echter om zeer lage bedekkingen. Enkel van 

Origanum vulgare en in een enkel geval van Lathyrus tuberosus hebben zich 

al vlekvormige vegetaties gevormd temidden van ruderale vegetaties of 

Lolium multiflorum. 

 

 

9.11.5. Perspectieven voor doelsoorten en –vegetaties 
 

Gezien het zeer intensieve landbouwgebruik van de voorbije decennia in de 

natuurontwikkelingsterreinen en het feit dat er geen éénmalige ingrepen 

gebeurd zijn die een snelle reductie van de nutriënten teweeg brengen, is een 

intensief ontwikkelingsbeheer, dat  de opbouw van N in de bodem tegengaat 

absoluut noodzakelijk. In de meeste terreinen worden immers ook zeer hoge 

fosfaatgehaltes, die  vrijwel onmogelijk te verwijderen zijn, gemeten.  

Indien N-limitatie bereikt wordt,  zijn er vanuit de nabije omgeving wellicht 

nog voldoende mogelijkheden voor kolonisatie (hoofdzakelijk via wind, ev. 

door maaimachines) door doelsoorten van matig voedselrijke situaties. Booth & 

Hutchings (1990) vonden enkel effectieve kolonisatie in randen van voormalige 

akkers indien er aanpalend doelvegetaties aanwezig waren. Snelle kolonisatie 

treedt in het Rosdel echter nu reeds op (en niet alleen in de randen) voor 

een beperkt aantal doelsoorten, die profiteerden van de tijdelijke open 

bodem.  Gericht maaibeheer kan het wegconcurreren van deze soorten door 

grassen en ruigtekruiden tegengaan.   
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9.12. Ruilverkaveling Ravels 
 

9.12.1 Landschapsecologische situering 
 

Ruilverkaveling Ravels

NO : Afgegraven akker

NR : vochtige hei

akker

naaldbos

0 50 100 Meters

 
 
Het hier beschouwde terrein is ± 3 ha groot en werd in het recente verleden 

op een intensieve manier als grasland en akker gebruikt. Het ligt in het NO 

van de gemeente Ravels (Topografische kaart 9/1-2). Op het gewestplan is 

het aangeduid als landbouwgebied. In het kader van de ruilverkaveling kreeg 

het in het kader van de 2%-regel (compensatie voor natuur) een 

natuurbehoudsfunctie. Het gebied is in eigendom van het Vlaams Gewest en 

wordt door de Afdeling Natuur beheerd in samenwerking met landbouwers. Het 

ligt geprangd tussen de Ravelse Bossen (een voormalig heidegebied met 

talrijke vennen, dat ± 90 jaar geleden werd bebost (Rogister, 1973)) en 

intensief gebruikte akkers en graslanden. In het gebied zijn evenwel nog 

een aantal relicten (droge en vochtige heide) aanwezig van het voormalige 

uitgestrekte heidelandschap dat hier tot een eeuw geleden aanwezig was. Het 

hier beschouwde terrein is een voormalige akker (tot ± 100 jaar geleden 

eveneens heide), die 4 jaar geleden werd afgeplagd. Sindsdien wordt het 

terrein als hooiland beheerd. 

Het onderzoeksterrein is gesitueerd in de Noorderkempen. De voor het 

terrein belangrijke geologische substraten behoren tot het kwartair. Het 

zijn de vroeg-pleistocene formatie van de Kempen en, in het uiterste 

noorden van de Ravelse bossen, de vroeg- tot midden-pleistocene formatie 

van het Kempens Plateau, die hier op de formatie van de Kempen rust (Berten 

et al., 2000; Goossens, 1984).  De formatie van de Kempen bestaat uit een 

ingewikkelde configuratie van klei-, zand-  en leemsedimenten, die vaak met 

de naam Kempische klei wordt aangeduid. De formatie van het Kempisch 

plateau bestaat uit zanden en grinden (puinkegel van Rijn en Maas of 

hoogterras van de Maas). Ter hoogte van de Ravelse bossen betreffen het 

echter zanden (zanden van Lommel), nl. fluviatiele Rijnsedimenten.   

In het laat-pleistoceen werd het hele gebied bedekt met een niveo-eolisch 

dekzandpakket. Dit pakket is 2-2,5 m dik en vertoont een groot aantal 

depressies, waar zich vennen in ontwikkelden. 

De geomorfologie van de streek wordt sterk beïnvloed door de onderliggende 

formatie van de Kempen. Ter hoogte van de Ravelse bossen en het hier 
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bestudeerde terrein, bereikt deze formatie, die naar het noorden duikt, 

haar hoogste ligging en tevens haar zuidergrens. De overgang van de 

moeilijk erodeerbare kempische klei naar zandiger substraten gaf op deze 

plaats aanleiding tot het ontstaan aan de zgn. microcuesta van de Kempen, 

die als een west-oost gerichte rug (tot ± 35 m hoog) herkenbaar is in het 

landschap. Gezien deze ligging is het terrein een typisch 

infiltratiegebied. 

De oorspronkelijk bodems in het gebied zijn droge tot natte podzolen, met 

bodemserie Seg, zijnde natte lemig-zandgronden met een duidelijke humus 

en/of B-horizont. De natuurlijke profielopbouw werd echter verstoord door 

ploegen en uiteraard ook door de naturontwikkelingsingreep. Ook de 

restanten van natte heide en de voormalige vensites in de Ravelse bossen 

liggen op idenitieke bodemtypes. 

 

 

9.12.2. Abiotische Factoren 
 

9.12.2.1. Hydrologie 
 

Door het afplaggen (± 30 cm) van de bodem werd het terrein gevoelig vernat, 

zelfs in die mate dat grote delen natter werden dan de aanpalende terreinen 

in de Ravelse bossen en de berm met relicten van vochtige heide welke in 

deze studie als natuurreferentieterrein werd gebruikt. Hoogste en laagste 

grondwaterpeilen in het natuurontwikkelingsterrein werden met ± 25-30 cm 

verhoogd door de afgraving. Daardoor komt tijdelijk grondwater tot in de 

wortelzone van de planten. De grondwaterkwaliteit van natuurontwikkelings- 

en natuurreferentieterrein is nagenoeg identiek en gunstig voor de 

ontwikkeling van eerder zuren vochtige tot natte schraallanden en/of heide 

(lage nutriëntenconcentraties, zeer 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.  

 

 

9.12.2.2. Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten. 
 
Na 4 jaar verschralend maaibeheer is reeds een laagproductief grasland 

ontstaan. De eerste snede van het hooilandbeheer in de zomer leverde minder 

dan 3ton/ha/j op in een min of meer gestabiliseerde (wat bedekking betreft) 

vegetatie. De bodemanalyses wijzen op het belang van N en P. Het 

natuurreferentieterrein heeft zeer lage concentraties aan extraheerbaar P 

en is P-gelimiteerd. Het natuurontwikkelingsterrein is N-gelimiteerd.  C/N-

ratio’s wijzen bovendien op een bijkomende lage beschikbaarheid van N in 

het natuurreferentieterrein. In het natuurontwikkelingsterrein is N beter 

beschikbaar, hoewel in beperkte mate aanwezig. 

Het huidige beheer lijkt zeer geschikt om de nutriëntenvoorziening in het 

terrein verder in gunstige zin te laten verlopen. Op langere termijn kan 

ook de P-beschikbaarheid door maaien gevoelig verlagen, waardoor eenzelfde 

vorm en mate van nutriëntenlimitatie kan bereikt worden als in het 

referentiegebied.  De nutriëntenvoorziening op dit ogenblik laat echter al 

de ontwikkeling van soortenrijke matig voedselrijke graslanden toe. 

 

 



 170

9.12.3. Zaadbronnen 
 

Aanpalend aan het terrein zijn zaadbronnen voorhanden van vrij soortenrijke 

droge tot vochtige heide (berm). Belangrijke soorten hierbij zijn Calluna 

vulgaris, Carex panicea, Carex pilulifera, Erica tetralix, Potentilla 

erecta, Salix repens, Polygala serpyllifolia, Luzula multiflora en 

Ornithopus perpusillus. Verder komen hier volgende soorten van schrale 

graslanden voor: Anthoxanthum odoratum, Hieracium umbellatum, Hypochaeris 

radicata, Juncus conglomeratus, Rumex acetosella, Carex ovalis en Stellaria 

graminea. In het ruimere gebied van de Ravelse Bossen komen nog beter 

ontwikkelde schraallanden voor met o.a. Dacthylorrhiza maculata.  Van het 

gebied zijn op beperkte schaal ook historische gegevens voorhanden, die op 

het verspreid voorkomen wijzen van natte schraallanden langs diverse 

loswegen in de Ravelse bossen (Rogister, 1973). 

In de omliggende kwartierhokken zijn de ecotoopgroepen K41 

(pioniersvegetaties en graslanden op vochtige voedselarme, zure bodem) en 

K42 (idem op neutrale bodem) zwak vertegenwoordigd, maar wellicht 

onderschat. De meeste soorten komen voor in relictsituaties of bermen.  

 

 

9.12.4. Vegetatieontwikkeling  
 

Na afplagging van het gebied ontstond een vrij soortenrijk vochtig 

grasland. Vnl. grassen en russen domineren de vegetatie, zij het dat zij 

toch reeds een matig voedselrijk milieu indiceren. Belangrijk soorten zijn 

hier Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus en Juncus conglomeratus. 

Daarnaast komen ook soorten voor zoals Luzula campestris, Potentilla 

erecta, Hypochaeris radicata, Rumex acetosella, Carex ovalis, Stellaria 

graminea, Lychnis flos-cuculi, Ajuga reptans, Juncus articulatus en 

Cardamine pratensis, die eveneens kenmerkend zijn voor een matig 

voedselrijk milieu. Op enkele droge plekjes ontwikkelde zich reeds een 

schraal grasland met Calluna vulgaris en Ornithopus perpusillus 

Enkele natte plekken die in de winter overstromen worden gedomineerd door 

Juncus effusus en Alopecurus geniculatus. 

Doelsoorten van vochtige heide en vochtig schraalland worden nog niet 

aangetroffen. 

 

 

9.12.5. Perspectieven voor doeltypes en –soorten 
 

Na vier jaar ontwikkelingsbeheer na de afplagging kan reeds een eerste 

balans gemaakt worden.  

Zowel productieniveau, bodemanalyses als nutriëntenratio’s wijzen op een 

sterke reductie van nutriënten door de afgraving en het gevoerde 

ontwikkelingsbeheer. De productie wordt gelimiteerd door N. Hydrologisch 

zijn zowel wat peilen als kwaliteit betreft, grote delen van het terrein 

geschikt voor de ontwikkeling van vochtige heide of vochtig schraalland, 

hoewel op enkele plekken wellicht te diep gegraven is.  

Het gevoerde beheer heeft tot nu toe reeds vrij goede resultaten 

opgeleverd. De vegetatie evolueert in de richting van een matig voedselrijk 

tot schraal grasland. Gezien de ligging, grenzend aan intensief 

landbouwgebied, moet het huidige beheer worden verder gezet. Tot deze 

conclusie komt ook Schaminée et. al (1996). De kansen voor de vestiging van 

doelsoorten vanuit de omgeving zijn vrij hoog (aanpalende soortenrijke 

berm). Afgewacht moet worden of door dit beheer op langer termijn ook een 

door P gelimiteerde vegetatie kan worden verkregen, waardoor een duurzame 

laagproductieve vegetatie, vergelijkbaar met de natuurreferentieterreinen 

kan worden verkregen. 
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9.13. Smeetshof 
 

9.13.1. Landschapsecologische situering 
 

Smeetshof

complex van veralten akkers op natte zandgronden en veenbodems

complex van verlaten akkers op droge tot vochtige zandgronden

moerasbos

mozïek van verlaten hooilanden en moerasbos

afwateringskanaal
0 200 400 Meters

SH1

SH2

SH3

SH4

SH5

SH6

 
 

Het Smeetshof is ± 200 ha groot en ligt volledig in de gemeente Bocholt, 

vlakbij  de grens met Nederland. Het gebied is grotendeels eigendom van 

Natuurpunt vzw en wordt ook door deze vereniging beheerd. In het gebied is 

een natuurinrichtingsproject gestart (nog geen uitvoeringen op het 

terrein).  

In het kader van dit onderzoek wordt voor een aantal relevante terreinen de 

uitgangssituatioe vastgelegd, samen met een aantal vroege ontwikkelingen op 

voormalige akkergronden. 

Het gebied is gelegen op de rand van het Kempisch plateau dat er in 

nooordelijke richting afhelt naar de laagvlakte van Bocholt, opgebouwd uit 

maasgrinden. In het gebied worden vnl. natte zand- en veengronden 

aangetroffen (Sfp, Sfc, Sec, Sdc, V) van niveo-eolische (Pleistocene) of 

alluviale (Holocene) oorsprong (Baeyens & Sanders, 1986). 

Van oorsprong is het Smeetshof onderdeel van een grensoverschrijdend 

moerasgebied, dat gevoed werd door kwelwater vanuit het Kempisch plateau en 

door een aantal beken, die in het moeras uitmondden (Veldhoverbeek, 

Lechterrietbeek). 

Tijdens de 19de en 20ste eeuw werd het gebied steeds verder gedraineerd en 

geïntensiveerd t.b.v. de landbouw. Naast de grens met Nederland werd de 

Lossing gegraven, een afwateringskanaal dat al het water uit het 

moerasgebied verzamelt en uit het gebied afvoert. Deze drooglegging maakt 

het gebied geschikt voor landbouw, die haar intrede doet op het einde van 

de 19de eeuw. Ook de loop van verschillende waterlopen werd gewijzigd, 

evenals het verloop van enkele oude verdedigingswallen. Het moerasgebied 

veranderde naar een mozaïek van graslanden met houtkanten, boomgaarden, 

natte heide, moeras en naaldhoutaanplanten. In de jaren zeventig werd het 

in snel tempo omgevormd tot een grootschalig, geëgaliseerd en gedraineerd 

landbouwgebied met vnl. akkers en verruigde graslanden. Het areaal bos werd 

eveneens zwaar aangetast.  
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In dit onderzoek worden vnl. de herstelmogelijkheden voor akkers op van 

nature natte zandgronden besproken. De doeltypes voor deze terreinen zijn 

soortenrijke natte graslanden en moeras. 

In een latere fase (na inrichting), waarbij op grotere schaal aan 

grondwaterpeilverhoging kan gedaan worden en er ev. afgravingen van de 

toplaag van de intensief bemeste akkers plaatsvinden, kan het onderzoek een 

interessant (en noodzakelijk) vervolg krijgen. 

 

 

9.13.2 Abiotiek 
 

9.13.2.1. Hydrologie 
 
In het gebied werd een peilbuizennetwerk gerealiseerd ter voorbereiding van 

het natuurinrichtingsproject. De peilgegevens werden verstrekt door 

Natuurpunt vzw, de kwaliteitsgegevens door de VLM.   

Ondanks een voorgeschiedenis van ± 25 jaar intensieve landbouw, is het 

grondwater van een vrij goede kwaliteit in de onderzochte sites.  Het 

grondwater is van een  type dat gesitueerd is tussen atmotroof en 

lithotroof. In geen enkele geval worden hoge of extreme 

nutriëntenconcentraties gemeten. Dit type is, indien het in contact komt 

met de wortelzone van planten, geschikt om matig voedselrijke tot vrij 

voedselarme vegetaties te laten ontwikkelen. 

De grondwaterpeilen zijn vrij hoog tot hoog te noemen. In twee onderzochte 

terreinen, in de nabijheid van  resp. de Lossing en de Lechter Rietbeek 

treed uittredend kwelwater op tijdens het vegetatieseizoen (SH4 en SH5). In 

SH1 wordt een constant hoog waterpeil van ± 20-30 cm onder het maaiveld 

gemeten. In de overige terreinen zakt het peil ± 50 cm dieper t.o.v. het 

hoogste peil tijdens het vegetatieseizoen (zie Figuur 4.3). De huidige 

peilen zijn geschikt voor de ontwikkeling van natte graslanden. 

 

 

9.13.2.2.   Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 
 

In de enkele jaren (4-8) braakliggende akkers van het Smeetshof worden vrij 

lage l lage Ntot -waarden gemeten, zeker in vergelijkingmet graslanden op 

gelijkaardige bodems (Calthions). C/N- ratio’s liggen rond de kritische 

grens van N-eutrofe standplaatsen. Het (verruigde) referentie-

Dottergrasland heeft een veel lagere C/N-ratio. Ook de nutriëntenratio’s in 

de terreinen wijzen op een duidelijke rol van N als limiterend element. Op 

uitzondering van SH1, is ook beschikbaar  en totaal P laag, en te 

vergelijken met Dotter- of schraallandvegetaties. 

 

 

9.13.3. Zaadbronnen 
 

De lange periode als akkergebied heeft vermoedelijk geleid tot een sterke 

degradatie van de zaadbank in het gebied. Toch wijst het voorkomen van 

enkele soorten (vnl. zeggen, die bekend staan voor langlevende zaadbanken) 

in voormalige akkers wellicht op een beperkt behoud van doelsoorten in de 

zaadbank. Zo werden o.m. Carex curta, Carex echinata, Carex demissa, Carex 

ovalis, en Scirpus setaceus teruggevonden tussen akkeronkruidvegetaties, 

ver verwijderd van ev. bronpopulaties.  

Wat de kolonisatiemogelijkheden vanuit de omgeving betreft: die zijn eerder 

beperkt.  In de km-hokken ten zuiden van het Smeetshof komen nog een aantal 

soorten voor van matig voedselrijke vochtige tot natte graslanden voor. De 

afstand tot de natuurontwikkelingsterreinen is echter vrij groot. 

De natuurreferentieterreinen in het Smeetshof zelf zijn verruigde 

Calthions, waar echt zeldzame soorten uit zijn verdwenen. Het betreft een 
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beperkte oppervlakte, stroomafwaarts van de belangrijkste beken in het 

gebied. 

In slootranden staan nog vrij veel soorten die bij inrichting als moeras 

voor een snelle kolonisatie kunnen zorgen. Het betreft o.m. Carex 

pseudocyperus, Carex rostrata, Lotus uliginosus, Scirpus lacustris en 

Sparganium erectum.   

 

 

9.13.4. vegetatieontwikkeling 
 

Op de voormalige akkers ontwikkelden zich tot op heden vnl. vochtige 

ruigtes. Vooral op SH1, met een continu hoog grondwaterpeil, ontwikkelde 

zich een zeer soortenrijke ruigte met reeds veel doelsoorten uit natte, 

matig voedselrijke tot zelfs voedselarme milieus. Nochtans werden juist op 

dit perceel de hoogste invloeden van voormalige bemesting gemeten. Wellicht 

zijn juist de hoge grondwaterstanden in dit perceel bepalend. In de 

vegetatie is Juncus effusus de meest abundante soort. Veel voorkomende 

soorten zijn hier verder Hypericum tetrapterum, Carex demissa, Ranunculus 

flammula, Lythrum salicaria, Alopecurus geniculatus. Het terrein verbost 

vrij snel met Salix  caprea.  In dit  perceel komen ook reeds Hydrocotyle 

vulgaris, Juncus conglomeratus, Carex curta en Carex ovalis voor. 

In andere percelen met een gelijkaardige geschiedenis (SH2 en SH3) zijn 

dezelfde soorten aspectbepalend (Alopecurus geniculatus, Juncus effusus), 

maar is het aantal doelsoorten en hun bedekking veel kleiner. In het langst 

verlaten perceel (SH4), waar een het akkerbeheer reeds 8 jaar geleden werd 

stopgezet, treffen we een nagenoeg volledig door Juncus effusus 

gedomineerde vegetatie aan, waartussen zich evenwel ook een aantal soorten 

van natte hooilanden handhaven zoals Hydrocotyle vulgaris, Lotus 

uliginosus, Galium palustis en Lychnis flos-cuculi. 

Perceel SH5 wordt net als SH4 tijdelijk geïnundeerd. Hier ontwikkelt zich 

een vegetatie met zeer veel Juncus conglomeratus naast een groot aantal 

moeras- en natte graslandsoorten zoals Scirpus lacustris, Thypha 

angustifolia, Lythrum salicaria, Phragmites australis, Lotus uliginosus en 

Carex curta. 

 

 

9.13.5. Perspectieven voor doelsoorten en –vegetaties 
 

De perspectieven voor de ontwikkeling van soortenrijke natte graslanden en 

moerasvegetaties zijn enerzijds goed, door de vrij goede abiotische 

uitgangssituatie (geringe N-beschikbaarheid, matige P-beschikbaarheid, 

goede grondkwaterkwaliteit). Door natuurinrichting kan bovendien een 

zinvolle vernatting gerealiseerd worden (peilgegevens beschikbaar + de 

verdroging is niet overal even uitgesproken).  

Wanneer de terreinen echter in eerste instantie niet op een intensievere 

manier dan de nu gehanteerde extensieve begrazing zullen beheerd worden, is 

de kans groot dat er zich weinig waardevolle en door Juncus effusus 

gedomineerde ruigtes ontwikkelen. In het gebied zijn verschillende 

voorbeelden van een dergelijke evolutie te zien. De vrij gunstige 

uitgangssituatie die initieel bij braaklegging bestaat (zie metingen), 

dreigt hiermee, door de opbouw van een grote hoeveelheid organisch 

materiaal in de bodem, verloren te gaan, evenals een aantal doelsoorten, 

die op dit ogenblik uit de zaadbank kunnen kiemen (zie hoger), maar weinig 

kans hebben om in hoogproductieve vegetaties te overleven.  

Vanuit de omgeving is op dit ogenblik weinig te verwachten voor wat de 

kolonisatie van doelsoorten betreft. In de toekomst kan dit veranderen, 

door herstel van tijdelijke of permanent overstroomde delen van het gebied.  
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9.14. De Teut 
 

9.14.1. Landschapsecologische situering 
 

0 50 100 Meters

Teut

NO : voormalige akker droog

NO : voormalige akker, droog, ingezaaid met heidemaaisel

NO : voormalige akker, vochtig

NO : voormalige akker, vochtig, ingezaaid met heidemaaisel

NR : droge heide

NR : vochtige heide

natte heide

TT1

TT2

TT3TT4

 
 

 

 

De Teut is een natuurgebied van ± 400 ha in de gemeente Zonhoven. Het is 

gelegen op de westrand van het Kempisch plateau, tussen 70-80 m boven de 

zeespiegel. De bodem van het plateau bestaat uit pleistocene afzettingen 

van maasgrind met daarop een dekzandlaag van eolische oorsprong (vnl. zand, 

in mindere mate lemig zand). Deze is vaak vermengd met grind of ontbreekt 

soms op de plateuarand. In het Holoceen werden er paraboolduinen gevormd 

doordat het zand ging stuiven. 

De Teut is een gevarieerd heidegebied, met een afwisseling van droge en 

natte heide, bosaanplanten, vennen, visvijvers, beekbegeleidend moerasbos 

en een vrij grote enclave voormalige cultuurland (akkers). In het noorden 

wordt het gebied begrensd door de autosnelweg A2-E314. In het zuidoosten 

van het gebied stroomt de Roosterbeek. 

De bestudeerde terreinen zijn gelegen op droge tot vochtige zandgronden 

(Zcg, Zdg), op al dan niet verstoven bodems. Referentieterreinen op 

gelijkaardige bodems zijn oude heideterreinen (droge en vochtige variant). 

De natuurontwikkleingsterreinen hebben een voorgeschiedenis als 

cultuurland, nl. akkers. Deze terreinen werden in het begin van de jaren 80 

verlaten en bij het reservaat gevoegd. In enkele percelen werd heidemaaisel 

ingebracht. 
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9.14.2 Abiotiek 
 

9.14.2.1. Hydrologie 
 

Er zijn geen grondwaterpeilen of –kwaliteiten gemeten. De terreinen zijn 

vochtig tot droog en fungeren als infiltratiegebied voor de aanpalende 

beekvallei (Lambrechts et. al, 2000).  De droge terreinen staan niet onder 

invloed van grondwater. In de vochtige terreinen is vnl. stagnerend en 

langzaam wegsijpelend neerslagwater in de depressies van belang.  

 

 

9.14.2.2.  Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 
 

Het productieniveau van TT2 (spontaan ontwikkeld uit akker onder invloed 

van reeën- en konijnenbegrazing) is vrij laag (niet gemeten), met hier en 

daar zelfs open bodem. In vergelijking met de referentiesite  voor vochtige 

heide op vergelijkbare bodem (TT3) is er veel minder strooiselvorming. Dit 

komt ook tot uiting in het veel geringere aandeel organische stof in de 

bodem. Overige bodemkenmerken (vnl.nutriënten) zijn in de beide sites 

vergelijkbaar. Na twintig jaar uit productie te zijn genomen is er sprake 

van een schrale situatie, te vergelijken met ander heides en schraallanden.  

Voor de droge onderzoeksterreinen (TT1 en TT4) geldt min of meer hetzelfde. 

Enkel extraheerbaar fosfor en pH lijken nog steeds hoger te zijn in de 

voormalige akker. 

 

 

9.14.3.  Zaadbronnen 
 

Gezien de ligging van het onderzoeksterrein (enclave in heidegebied) zijn 

in de onmiddellijke omgeving veel doelsoorten aanwezig, vnl. van de zure 

milieus. Soorten van voedselarme, neutrale milieus zijn minder goed 

vertegenwoordigd, maar werden wel in de natuurontwikkelingsterreinen terug 

gevonden . Belangrijk is te vermelden dat de bestudeerde referentiesites in 

de Teut op zowel droge als vochtige bodems van nature vrij soortenarme 

vegetaties zijn. De grote soortenrijkdom van de Teut  is vooral terug te 

vinden in de natte heideterreinen, die hier niet worden behandeld.  

Of soorten uit de zaadvoorraad kiemden is niet bekend, gezien de reeds 

lange ontwikkelingstijd (20 jaar). 

 

 

9.14.4. Vegetatieontwikkeling 
 

De vegetatieontwikkeling in de vochtige site gaat vnl. in de richting van 

een matig voedselrijk grasland, gedomineerd door grassen. Soorten van matig 

voedselrijke graslanden zijn Lychnis flos-cuculi, Carex nigra, Carex 

ovalis, Anthoxanthum odoratum, Cardamine pratensis, Rumex acetosa. 

Verspreid komen enkele heide- en schraallandsoorten voor (Calluna vulgaris, 

Agrostis capillaris, Rumex acetosella).  

Met heidemaaisel ingezaaide percelen hebben reeds meer soorten van vochtige 

heide (Erica tetralix, Molinia caerulea). 

In de droge sites is de ontwikkelig naar schraalland beter op gang gekomen. 

De vegetatie is soortenrijker dan de referentiesites voor droge heide, die 

wellicht zuurder is en gedomineerd wordt door Calluna vulgaris. Deze 

laatste soort koloniseert het droge terrein vanuit de rand. In het 

schraalland komen daarnaast o.m. volgende doelsoorten voor: Aira praecox, 

Festuca ovina (abundant), Genista anglica, Hieracium pilosella, Hypoecharis 

radicata, Luzula campestris…In ingezaaide delen is de structuur meer deze 

van een heidevegetatie, bepaald door dwergstruiken. Er worden evenwel geen 

extra doelsoorten angetroffen.  
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9.14.5. Perspectieven voor doelsoorten en –vegetaties 
 

Ondanks de vrij goede evolutie van het nutriëntenaanbod in de voormalige 

akkers, ontwikkelt de vegetatie in de onderzochte terreinen zeer langzaam 

in de richting van heide of schraalland. Actief inbrengen van maaisel 

versnelt het proces aanzienlijk, maar is zeker niet steeds wenselijk. 

Actieve ingrepen in de nutriëntenhuishouding zijn niet meer nodig en 

wellicht weinig zinvol.  

In de droge terreinen ontwikkelt zich een schraallandvegetatie, die door 

langzaam gekoloniseerd wordt door Calluna vulgaris.  Op nog langer termijn 

zal hier wellicht eveneens een door Calluna gedomineerde vegetatie 

ontstaan. In de vochtige situaties ontwikkelde zich een matig voedselrijk 

grasland. Het huidige beheer (niets doen) zal daar wellicht weinig aan 

veranderen. Gezien de vrij soortenarme referentiesites voor vochtige heide 

in de Teut, is de huidige toestand wellicht te verkiezen boven de 

ontwikkeling van een door Molinia gedomineerde vegetatie. Bijkomend 

maaibeheer zo evenwel kunnen zorgen voor een verdere uitbreiding van 

doelsoorten (Carex nigra, Lychnis flos-cuculi, Cardamine pratensis, Carex 

ovalis…) ten koste van de abundant optredende Holcus lanatus. 
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9.15 TRP (Toeristisch recreatief park)  Raversyde 
 

9.15.1. Landschapsecologische situering 
 

Raversyde

afgegraving: ontwikkeling nat grasland

afgraving: ontwikkeling moeras en open water

opgehoogd  grasland

complex van sterk bemeste poldergraslanden en akkers

zeereepduinen

park en bebouwing 0 100 Meters
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Het hier beschouwde natuurontwikkelingsgebied is ongeveer 3 ha groot, maar 

maakt deel uit van een groter geheel, met een recreatieve functie (park). 

Het is gelegen ten westen van Oostende in de deelgemeente Raversyde 

(Topografische kaart : 12/3-4). 

Het TRP-terrein is eigendom van de Provincie West-Vlaanderen en is gelegen 

ten westen van Oostende. Het beheer wordt uitgevoerd door de provincie 

zelf. 

 

Het gebied is gelegen langs de binnenrand van de zeereepduinen. Het ligt op 

de overgang naar het poldergebied.  Kenmerkend is de geleidelijke overgang 

van zandgrond naar klei. Ter hoogte van de overgang wordt de poder 

overstoven  door de duinen, waarbij de diepte waarop de poldergronden 

voorkomen geleidelijk afneemt in de richting weg van de zee. 

Deze overgangsgronden bestaan uit eolisch zand, rustend op zee- of 

wadafzettingen die hier bestaan uit klei, lichte klei, zavel, slibhoudend 

zand en zand (deze laatste twee zijn strandafzettingen). Deze onderliggende 

lagen worden in het hier beschouwde gebied meestal dieper dan 60 cm onder 

het maaiveld aangetroffen. Het hele terrein is sterk antropogeen beïnvloed. 

Bij graafwerken in functie van archeologisch onderzoek tijdens en na de 

graafwerken voor natuurontwikkeling werden o.m. bomkraters, wagensporen, 

funderingen van laat middeleeuwse bouwwerken en drainagestelsels gevonden 

(Cosyns, 1998). 

Tot 1995 was het terrein in gebruik als intensief grasland. Het werd voor 

deze doeleinden gedraineerd en geëgaliseerd.  

 

Door afgraving van de bovenst toplaag werd geprobeerd om in een zone van ± 

50 meter breedte, grenzend aan de duinvoet een voedselarm en door kwel 

beïnvloed milieu te creëren, waar vegetaties uit vochtige duinvalleien en 

natte poldergraslanden kunnen ontwikkelen. Deze afgraving resulteerde in 
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een open graslandgebied met kleine waterpartijen en moerasvegetaties. In 

deze bijdrage werden enkel de natte graslandvegetaties bestudeerd. 

 

 

9.15.2  Abiotische Factoren 
 

9.15.2.1. Hydrologie 
 

In het TRP-terrein waren vooraf peilmetingen beschikbaar zodat het 

berekende grondverzet  kon leiden tot milieus die tijdelijk of permanent 

door grondwater beïnvloed worden. Het resultaat is een mozaiëk van 

waterplassen, tijdelijk geïnundeerde zones en kwelmilieus (hier 

bestudeerd). In deze laatste zone werd ten opzichte van de uitgangssituatie 

een relatieve peilverhoging van ± 0,5-0,6 meter gerealiseerd. In de zone 

aan de duinvoet zakte het water in 2001 niet dieper dan 35 cm onder het 

maaiveld. 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. Hoge concentraties aan en PO4
3- , die in 

nog niet afgegraven deelzones worden aangetroffen, waren veel lager (factor 

3-4) in de nieuw ontstane situatie. In één peilbuis in de 

natuurontwikkelingszone werd een vrij hoge concentratie (intermediaire 

waarde) gevonden.  

Het herstel van de invloed van vrij kalkrijk en brak grondwater in het 

terrein was één van de doelstellingen van het project en werd in de 

deelzone grenzend aan de duinvoet met succes gerealiseerd. 

 

 

9.15.2.2. Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 
 

Afgraving en ontwikkelingsbeheer door maaien (1 x per jaar in juli) leidde 

van bij het begin tot laag productieve vegetaties (± 3 ton/ha/j). In de 

moeraszones met riet ligt de productie hoger (niet gemeten). 

De reductie van nutriënten (Ntot en Ptot) door afgraven manifesteert zich 

zeer sterk in Raversyde. Dit geldt ook voor het extraheerbare P en voor het 

organische stofgehalte. De afgraving reduceerde hier  de zwaar bemeste 

zandige laag tot een dun laagje boven de onderliggende klei. De C/N 

verhouding benadert de kritische waarde zeer sterk  (20,79  t.o.v. 21).  

Ook de nutriëntenratio’s in de vegetatie wijzen op stikstoflimitatie, 

wellicht samen met K-limitatie. 

Afgravingen heeft een lichte verhoging van de pH tot gevolg, welke 

mogelijks kan verklaard worden door het uitlogen van Ca uit het duinzand 

naar diepere lagen.  

 

 

9.15.3. Zaadbronnen 
 

In de onmiddellijke omgeving van het natuurontwikkelingsterrein komen geen 

vegetaties van vochtige duinvalleien of zilte graslanden voor.  

In de omliggende kwartierhokken is het aanbod van zaden beperkt. Alleen in 

het zuidelijk gelegen km-hok zijn een aantal doelsoorten van vochtige tot 

droge brakke gronden te vinden (zie bijlage 5.1). 
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9.15.4. Vegetatieontwikkeling 
 

Verschillende types moeras, nat en vochtig grasland kwamen na afgraving tot 

ontwikkeling. 

Op de afgraving langs de duinrand ontwikkelde zich een mozaïekvegetatie van 

zilverschoon- en  zilt grasland, met ook soorten van vochtige duinvalleien. 

Er vestigden zich snel talrijke waardevolle soorten zoals Apium graveolens, 

Carex distans, Carex flacca, Plantago coronopus, Scirpus setaceus, Sagina 

maritima, Juncus gerardii, Samolus valerandi en Aster tripolium. 

Verder treffen we hier ook meer algemene soorten aan zoals Carex hirta, 

Juncus inflexus, Pulicaria dysenterica, Mentha aquatica en Ranunculus 

acris. 

De moerasvegaties ontwikkelden zich vnl. met Phragmites australis, Typha 

latifolia, Eleocharis palustris en Mentha aquatica. 

Bij de waterplanten (weinig onderzocht) werden vooral goed ontwikkelde 

kranswiervegetaties aangetroffen samen met o.m. Apium nodiflorum en 

Polygonum amphibium. 

 

 

9.15.5. Perspectieven voor doeltypes en -soorten 
 

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. De 

maatregel “afgraven” is sterk gecorreleerd met deze variabelen. 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 duinvalleien nog in de 

vegetatie (hoewel deze nog kunnen verwacht worden (Cosyns, 1989; De 

Mayer,1997)). Problematisch is wellicht het zaadaanbod uit de omgeving, 

hoewel verschillende onverwachte, en niet meer in het gebied voorkomende 

soorten zich snel konden vestigen.  

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 termijn moet evenwel rekening gehouden worden met het  

verdwijnen van interessante pionierssoorten, die een hogere dynamiek nodig 

hebben (Sagina maritima, Aster tripolium, Plantago coronopus), dan deze die 

veroorzaakt wordt door maaibeheer. 
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9.16. Turnhouts Vennengebied 
 

9.16.1. Landschapsecologische situering 
 

Turnhouts Vennengebied 1

afgegraven akker

complex van droge en natte heide en vennen

complex van natte en vochitige graslanden

intensief gebruikte akkers en weiden

populierenbos 0 100 Meters

TV3

TV4

TV5

 
 

 

 

0 100 Meters

TV1

TV2

Turnhouts vennengebd 2

NO : voormalige akker, afgraving in breed greppelpatroon

NO : voormalige akker, hersteld microreliëf

NR : relict van -natte en vochtige heide

complex van intensief gebruikte graslanden en akkers

akker

bos + vennen/vijvers

bos

 
 

 

Het Turnhouts Vennengebied ligt ten noorden van Turnhout, op de scheiding 

van het Maas- en het Scheldebekken. De geologische opbouw van het gebied is 

vrij eenvoudig: er ligt een dik Vroeg-Pleistoceen kleipakket  (Klei van de 
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Kempen) verspreid over het hele gebied. Op dit kleipakket ligt een Laat-

Pleistocene laag zand, van niveo-eolische oorsprong. Deze laag varieert in 

dikte van enkele centimeters tot enkele meters. Door de aanwezigheid van 

dit kleipakket, en op plaatsen waar het zandpakket dun is, konden er 

verschillende vochtige tot natte biotopen ontwikkelen (vochtige 

schraallanden en heides tot vennen).  

De door ons bestudeerde terreinen zijn voormalige heideterreinen, gelegen 

op bodem van het type Seg (TV3), Zeg en Zdg (overige terreinen). Deze 

terreinen werden de laatste decennia in gebruik werden genomen als 

intensief landbouwgebied, nl. voor akkerbouw. Daartoe werden de percelen 

genivelleerd. 

In het Weversgoor werden in 1995 volgende inrichtingsmaatregelen getroffen: 

er werden brede, ondiepe “greppels” gegraven (22 m breed, op het diepst ± -

30 cm. De  laagste delen (TV1) zijn tijdelijk geïnundeerd, de randen van de 

greppels zijn permanent vochtig (TV1bis).      

In de Kasteeltjes werd in 1966-97 in een akker het oude profiel hersteld 

door afgraving (± 1 ha). Dit resulteerde in een natte perceel- (TV3) en een 

vochtige perceelhelft (TV4). De terreinen worden gebruikt als hooiland. 

 

 

9.16.2 Abiotiek 
 

9.16.2.1. Hydrologie 
 

De kwaliteit van grondwater werd enkel in TV3 gemeten. Het betreft hier een 

atmotroof type met zeer lage nutriëntenconcentraties.  

In TV3 werden door de afgraving hoogste en laagste grondwaterpeilen 

ingesteld die enerzijds overeenstemmen met de aanpalende natte heide rond 

het Zwart Water, maar die tevens (zeker in de winter) de historische (0- -

80 cm onder maaiveld) referentie (zoals bepaald in de ecohydrologische 

studie voor het Turnhouts vennengebied (Boeye et al., 2000)) benadert. De 

metingen van 2001 jaar doen zelfs een hoger winterpeil vermoeden na de 

ingreep, maar zijn uiteraard slechts op één jaar gebaseerd. 

In TV1 werd in een ander patroon min of meer hetzelfde gedaan, zij het dat 

er van nature grotere peilschommelingen optreden. De afgraving zorgde hier 

voor een geïnundeerde toestand in de winter (van ± 25 – 50 cm onder het 

maaiveld voorheen tot ± 5 cm boven het maaiveld in de zones waar werd 

afgegraven); in de zomer zakt het water weg tot 1,75-2 meter onder het 

maaiveld. 

 

 

9.16.2.2.  Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 
 

Van drie terreinen (nl. TV1bis, TV3 en TV4) zijn productiegegevens 

voorhanden.  In TV1bis werd reeds een laagproductieve vegetatie bereikt, in 

TV3 is de productie zeer laag, maar is de vegetatie wellicht nog niet 

stabiel. In TV4 wordt nog een hoogproductieve situatie aangetroffen. 

Ontgronding leidde in TV1 tot een aanzienlijke reductie van Ntot, die gelijk 

loopt met een aanzienlijk reductie in organische stof.  In TV1bis, TV3 en 

TV4 blijft een gevoelige reductie van Ntot echter uit, hoewel steeds lagere 

organische stofgehaltes dan in de uitgangssituatie én de 

natuurreferentiegebieden worden bereikt. De hoge C/N-waarde in TV3 wijst 

echter op een slechte beschikbaarheid van N, zoals we die ook aantreffen in 

het natuurreferentiegebied (TV2). 

In een alle natuurontwikkelingsterreinen heeft afgraving ook geleid tot een 

sterke reductie van Ptot  in de bodem. De Ptot- en extraheerbaar P-gehaltes 

in de natuurreferentiegebieden zijn echter vrijwel altijd nog lager. P-

limitatie treedt op in TV1 en TV3. Vooral voor de laatste site is dit met 

het oog op de houdbaarheid van het terrein van groot belang. In de overige 

terreinen is N limiterend. 
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9.16.3.  Zaadbronnen 
 

Er werd geen zaadbankonderzoek verricht in het gebied. Rommens et. al 

(2000) onderzochten in hetzelfde gebied (ander terreinen) oude vensites. 

Over het algemeen werden zeer weinig vensoorten teruggevonden. In een natte 

maïsakker, die in 1935 als ven gekarteerd stond werd echter nog een vitale 

zaadbank van Littorella uniflora aangetroffen.  

In de onmiddellijke omgeving van de onderzochte terreinen werden weinig 

doelsoorten aangetroffen. Voor TV1 zijn water- en verlandingsvegetaties in 

stilstaand, matig voedselrijk water vrij goed vertegenwoordigd in de 

omliggende km-hokken, niet in het actuele hok. 

Voor TV1bis zijn eveneens de omliggende kwartierhokken van belang. Er zijn 

veel soorten van pioniersvegetaties en graslanden op natte, matig 

voedselrijke tot voedselarme neutrale bodems aanwezig. Voor TV3 en TV4 is 

vooral het aanpalende Zwart Water van belang (pioniersvegetaties en 

graslanden op natte, voedselarme zure bodem). Toch zijn er ook concrete 

aanwijzingen dat ook de zaadvoorraad in deze terreinen een grote rol 

speelt. Bij de werden plaatselijk dunne humusrijke laagjes van de toplaag 

achtergelaten, waarin mogelijk zaden zitten van doelsoorten (Smets, 1999). 

Snelle kieming van de heidesoorten Calluna vulgaris, Erica tetralix en 

Drosera intermedia wijzen op het blootleggen van een oude zaadvoorraad. 

 

 

9.16.4. Vegetatieontwikkeling 
 

De afgraving in het Weversgoor (TV1, TV1bis en TV1bis2) werd vnl. ten 

behoeve van weidevogels (met succes) uitgevoerd.  

Op de droogvallende delen, met vnl. naakte bodem (TV1) verschenen 

Littorella uniflora, Eleocharis multicaulis, Drepanocladus fluitans en 

Juncus bulbosus als vensoorten, naast o.m. Juncus articulatus, Juncus 

effusus, Lycopus europaeus, Myosotis palustris, Lythrum portula, Carex 

panicea, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus geniculatus en Hydrocotyle 

vulgaris. In TV1bis ontwikkelde zich een matig voedselrijk grasland met 

abundant voorkomen van Juncus effusus, Ranunculus repens en Holcus lanatus. 

Doelsoorten komen in lage bedekkingen voor (Myosotis palustris, Carex 

ovalis, Scirpus setaceus, Dactylorhiza maculata). 

De afgraving van de Kasteeltjes leverde de meest spectaculaire resultaten 

op met o.m. het verschijnen van schraalland- heidesoorten zoals Calluna 

vulgaris, Erica tetralix, Carex panicea, Rhynchospora fusca, Potentilla 

erecta, Carex viridula, Carex demissa en Drosera intermedia in TV3.  In TV4 

ontwikkelde zich een soortenrijk, matig voedselrijk grasland met o.m. 

abundant voorkomen van Juncus effusus, Ranunculus repens en Poa trivialis, 

maar ook doelsoorten zoals Lychnis flos-cuculi, Achillea millefolium, 

Leucanthemum vulgare, Anthoxanthum odoratum, Centaurea jacea en op de 

droogste delen Jasione montana, Hypochaeris radicata en Rumex acetosella. 
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9.16.5. Perspectieven voor doelsoorten en –vegetaties 
 

De meest kansrijke situatie doet zich voor in TV3. Het herstel van een min of 

meer oorspronkelijk grondwaterpeil door afgraving,  P-limitatie zoals in 

natte schraallanden vaak voorkomt, gecombineerd met een verschralend 

hooibeheer, kan wellicht op langere termijn de houdbaarheid van een gunstige 

abiotische omgeving garanderen. In het aanpalende TV4 is blijvend hooibeheer 

noodzakelijk. De productie is ondanks een scherpe daling in Ptot nog niet 

drastisch verminderd. Indien op langere termijn verdere verschraling kan 

optreden, zijn ook schraallandsoorten te verwachten, zij het van een ander 

type (vochtig heischraal) dan in TV3.  

Een goede uitgangssituatie is ook verkregen in TV1 (voedselarme bodem, 

dynamische grondwatertafel). De kwaliteit van het oppervlaktewater is evenwel  

niet onderzocht en mogelijke wijzigingen hierin kunnen bepalend zijn voor de 

verdere ontwikkeling van de gewenste waterplantenvegetaties (Littorellion). 

Ondanks de vrij goede resultaten in vegetatieontwikkeling en de vrij lage 

productie in TV1bis is de abiotische situatie nog niet ideaal voor de 

ontwikkeling van vochtig schraalland (diepe wegzijgen van grondwater in de 

zomer, nog vrij hoge beschikbaarheid van N).  Gezien bovendien het abundant 

voorkomen van Juncus effusus, is enkel maaibeheer geschikt om gunstige 

perspectieven te behouden voor de vegetatie. 
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9.17. Uitkerkse Polder 
 

9.17.1. Landschapsecologische situering 
 

UP1

UP3

UP4

UP2

Uitkerkse polder

afgraving opgehoogd grasland

herstel microreliëf + plaggen bemest grasland

zilt grasland

Complex van natte en droge (kam)graslanden, 

zilte graslanden, akkers, sloten...

0 400 Meters

 
 

De Uikerkse Polder ligt op het grondgebied van de gemeenten Blankenberge, 

De Haan en Zuienkerke. Het is een open poldergebied van ongeveer 400 ha 

groot dat vooral uit reliëfrijke weilanden, doorsneden met sloten en 

slootjes. 

De geomorfologie van het gebied werd vooral bepaald door kwartaire 

afzettingen (Ameryckx, 1953; Ameryckx, 1954), waarbij vooral de dikke (tot 

enkele meters, Depret, 1981) veenlaag (afzetting van Nieuwmunster), die 

gevormd werd tijdens Subboreaal en Subatlanticum van belang is. Deze 

veenlaag, die zijn ontstaan dankt aan de aanwezigheid van een groot 

zoetwatermoeras achter de beschermende duinengordel werd later door de 

verschillende Duinkerke-transgressies beïnvloed. In het studegebied is vnl. 

de Duinkerke II-transgressie (eind 3de eeuw) van belang. In een eerste fase 

trad vanuit de inbraakpunten (o.m. in Wenduine en Blankenberge) vnl. erosie 

op door het uitschuren van een krekenstelsel in het veengebied (Tavernier 

et. al, 1970). In een tweede fase trad vnl. sedimentatie op waarbij de 

kreken opgevuld werden met zandig materiaal en de resterende veeneilanden 

bedekt werden met vnl. kleiige sedimenten. De Duinkerke III-transgressie 

was niet van invloed op de Uitkerkse Polders. Het gebied behoort dan ook 

tot de zgn. Oudlandpolders. Door de aankleg van twee dijken, nl.  

Blankenbergse dijk en Dijk van de Blankenbergse Watering bleef het gebied 

verder bespaart van belangrijke overstromingsfasen. Van groot belang was 

verder de “inversie van het landschap”, door inklinking van het droog 

gevallen veen onder invloed van bovenliggende sedimenten. Deze inklinking 

(grotendeel voltooid op het einde van de 11de eeuw) deed zich niet voor in 

de zandpakketten die de kreken opvulden, waardoor hoger gelegen kreekruggen 

ontstonden.  

In de daaropvolgende eeuwen werd het landschap vnl. antropogeen beïnvloed 

door kleinschalige klei- en veenwinning, waardoor een zeer reliëfrijk, open 

weidelandschap ontstond. Vooral in deze antropogeen ontstane laagtes 
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ontwikkelde zich een bult-slenkpatroon (o.i.v. begrazing en afstromend 

water), met vaak zilte graslandenvegetaties. De oorsprong van de zilte kwel 

gaat terug op het voorkomen van zout water in de ondergrond dat tijdens de 

Flanriaanse en Duinkerkiaanse transgressies infiltreerde en na de regressie 

van de zee achterbleef (Clays et. al, 2000). De opwaartse stomen van het 

zoute grondwater wordt veroorzaakt door het instellen van een algemene 

grondwatercyclus die geconditioneerd wordt door het feit dat de watertafel 

kunstmatig lager gehouden wordt dan het gemiddeld zeewaterpeil. 

Er ontstond een stromingspatroon door infiltratiewater vanuit de duinen en 

kreekruggen naar de laaggelegen gronden. Door het laaghouden van de 

watertafel in de polder wordt een verticale stromingsgradiënt gercreëerd 

waardoor het water dat van duinen en kreekruggen komt, wordt 

weggedraineerd.  

 

De onderzochte studieterreinen (2 natuurontwikkelingsterreinen en 2 

referentiegebieden) bevinden zich allemaal op ontveende en/of uitgebrikte 

gronden. De laatste decennia werden een groot deel van deze gronden 

opgehoogd, of genivelleerd (Van Gompel, 1995). 

In een eerste studieterrein (UP1) werd een opgehoogd terrein (± 1,5 ha) 

terug hersteld door afgraving van de opgevoerde grond en het aanleggen van 

“laantjes” (drainagegreppels, evenwel zonder aansluiting op drainerende 

waterlopen) en enkele laagtes. Tevens werden aansluitende delen (± 2 ha) 

van van nature hoger gelegen (kreekrug) en zwaar bemeste raaigrasweiden tot 

op ± hetzelfde niveau (ongeveer –1 m) afgegraven.  

In een tweede studieterrein (UP3) werd een verruigd zilt grasland met 

grotendeels door aanslibbing verlande laagtes, die vroeger gedurende een 

groot deel van het jaar waterhoudend waren, geplagd op verschillende 

dieptes (gaande van afschraping van de vegetatie tot 15-20 cm afplaggen van 

de bodem). De vroegere bevloeiing vanuit de Blankenbergse Vaart (zilt 

water) werd hersteld. Een ander zwaar bemest perceel met zilte vegetatie 

langs randen van laantjes werd eveneens afgeplagd en in verbinding gesteld 

met het eerste deel. De laantjes werden uitgediept en verbreed. De ingrepen 

werden vnl. uitgevoerd ten behoeve van watervogels en steltlopers die door 

de grote variatie in het microreliëf en wisselende waterstanden geschikte 

broed- en foerageerplaatsen vinden op uiteenlopende tijdstippen in het 

jaar. 

De referentiegebieden voor zilte graslanden zijn laaggelegen historisch 

permanente graslanden, waarin zich onder invloed van begrazing en 

hydrologische condities (afstromend regenwater) een bult-slenkpatroon 

ontwikkelde of waarin zich gedurende de zomer uitdrogende laagtes bevinden.   
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9.17.2. Abiotische factoren 
 

9.17.2.1. Hydrologie 
 

In de onderzochte studiegebieden werd door afgraving een grondwaterpeil 

ingesteld dat sterk vergelijkbaar is met de zilte referentiesites (-25 - + 

25 cm t.o.v. het maaiveld). Zilt grondwater zit in het centrale 

graslandgebied van Uitkerkse Polder bijna steeds op maximaal 1-2 m diepte. 

In oude veen- of kleiontginningen komt dit zilt grondwater in meer of 

mindere mate tot in de wortelzone. Eenzelfde effect wordt bereikt in de 

natuurontwikkelingssites. Bevloeiing met het zeer zilte water vanuit de 

Blankenbergse Vaart heeft een gelijkaardig effect. 

De kwaliteit van het grondwater is matig zout grondwater (TDS (Total 

dissolved Solids) : 12800-25600 mg/l). 

 

 

9.17.2.2.  Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 
 

De zilte graslanden in de Uitkerkse Polder zijn van nature vrij 

voedselrijk. Er worden geen aantoonbare verschillen gevonden tussen de 

referentiesites en de natuurontwikkelingsterreinen. De beperkende rol van 

nutriënten in de bodem is van secundair belang voor de ontwikkeling van 

zilte vegetaties. Voor herstel van een abiotisch geschikt milieu volstaat 

het herstel van het contact met zilt grondwater in een niet hypertroof 

milieu. In hypertrofe milieus gaat snel het zout-tolerante Alopecurus 

geniculatus domineren. 

 

 

9.17.3. Zaadbronnen  
 

In de Uitkerkse Polder komen verspreid over het hele gebied percelen en 

perceelsranden langs sloten met zilte vegetaties voor. Veel voorkomende 

soorten in aanpalende percelen zijn Puccinellia distans, Glaux maritima, 

Spergularia marina en Juncus gerardii.  

Ecotoopgroep bK20 (pioniersvegetaties en graslanden op natte, brakke bodem) 

en ecotoopgroep zK20 (pioniersvegetaties en graslanden op natte, zilte bodem) 

zijn in de aanpalende kwartierhokken vrij goed tot goed vertegenwoordigd.  

Een aantal soorten van zilte graslanden kunnen goed regenereren uit de 

zaadbank en hebben bovendien een vrij lange overlevingstijd. Dit geldt o.m. 

voor Juncus gerardii, Aster tripolium, Centaureum pulchellum en Puccinellia 

distans, die werden aangetroffen in een perceel dat ± 15 jaar geleden werd 

opgehoogd en nu volledig door Elymus repens wordt gedomineerd. Ook Samolus 

valerandi heeft een langlevende zaadbank (ook waargenomen in de Daknamse 

Meersen). In de referentiesites weren bovendien nog meer typische soorten, 

met een op zijn minst kortlevende zaadbank aangetroffen (Salicornia europaea, 

Glaux maritima, Spergularia salina).  De kansen voor ontwikkeling van zilte 

graslanden uit de zaadbank mogen als relatief hoog ingeschat worden. 
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9.17.4. Vegetatieontwikkeling 
 

De vegetatieontwikkeling in de verschillende studieterreinen verloopt zeer 

verschillend. In UP1 is eerder sprake van een graslandmilieu met 

doelsoorten in lage bedekkingen (o.a. Trifolium fragiferum, Juncus 

ambiguus, Juncus gerardii (wel abundant) en Spergularia salina). In UP2 is 

eerder sprake van een pioniersmilieu, dat standhoudt door langdurige 

inundatie in de winter. Er is veel meer open bodem (slik), vnl. ten behoeve 

van steltlopers. Toch komen ook hier vrij veel doelsoorten van zilte 

milieus voor (Glaux maritima, Spergularia salina, Aster tripolium, 

Puccinellia distans). 

Het verschil met de referentieterreinen is vnl. de structuur van het 

maaiveld. Typische soorten van bultige terreinen (Glaux maritima, 

Triglochin palustis, Lotus corniculatus ssp. tenuifolius) ontbreken nog of 

zijn zeldzaam in de natuurontwikkelinssites. Onder en begrazingsbeheer kan 

een dergelijk milieu zich na verloop van tijd echter wel nog ontwikkelen. 

 

 

9.17.5. Perspectieven voor doelsoorten en –types 
 

De perspectieven voor herstel van zilte graslanden zijn over het algemeen 

goed. Natuurontwikkeling, door herstel van het contact van de wortelzone 

met zilt grondwater, levert bijna steeds goede resultaten op. De 

kolonisatie verloop snel, zowel vanuit de omliggende polder als uit de 

zaadbank, maar het is moeilijk te voorspellen welk type zilte vegetatie zal 

ontstaan. Er zijn vele overgangen mogelijk, gaande van 

Zilverschoongraslanden met occasionele zouttolerante soorten tot en met 

door Salicornia gedomineerde vegetaties.  

Een belangrijk knelpunt is het steeds zeer dure grondverzet.   
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9.18. Vliegveld Ursel 
 

9.18.1. Landschapsecologische situering (naar Saey, 1983, Hermy, 1984) 
 

 
 

 
Het Vliegveld van Ursel is gesitueerd in de Vlaamse zandstreek op de cuesta 

van het Meetjesland. De bijzondere geologie en geomorfologie (cuesta) van 

het gebied maken het ook botanisch bijzonder waardevol en uniek voor de 

zandstreek. Tertiaire kleilagen (Bartoon) zijn hier nauwelijks bedekt door 

kwartaire dekzanden(vnl. zand en zandleem). De kleilaag komt voor op enkel 

decimeters diepte of is bedekt door een zeer dun laagje zand, dat zich 

heeft vermengd met de onderliggende klei (situatie studiegebied). Het 

studiegebied is gelegen op de startbanen van het militaire vliegveld, dat 

zich uitstrekt op de hoogste delen van de cuesta. Het voorkomen van ondiepe 

kleilagen zorgt voor het ontstaan van een tijdelijke stuwwatertafel met 

hoge grondwaterstanden in de winter en eventuele watertekorten in de zomer. 

Onder deze omstandigheden ontwikkelde zich een profielloze bodem (regosol), 

die nat, zwaar en relatief voedselarm is.  

Het bodemtype is vergelijkbaar in natuurreferentie- en 

natuurotnwikkelingsterrein:  door de aanleg van de startbanen zijn u-Lhp en 

u-Shp, zijnde profielloze natte zandleem- en zandgronden met een kleilaag 

op geringe diepte (enkel cm) (Sys & Vandenhoudt, 1972), vermengd met de 

onderliggende ondiepe kleilaag. 

Historisch behoort het gebied tot een uitgestrekt veldgebied (Maldegemveld) 

met vnl. heide, woeste grond en bosjes, dat vanaf de 13de eeuw in 

verschillende fasen werd ontgonnen. Het grootste deel werd echter tot in de 

18de eeuw nooit ontgonnen of kende fasen van “verval” door o.m. 

godsdienstoorlogen. Vanaf 1740 gebeurde de ontginning naar akkers en bos 

meer systematisch.  

Het studiegebied ontstond door het aanleggen van startbanen en gemaaide 

graslandstroken voor een NATO-vliegveld in het begin van de jaren vijftig. 

VU1 

VU2 
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Dit gebeurde in het bosgebied dat ontstond in de 18de eeuw door ontginning 

van heide. 

Door het jarenlange, vrij intensieve maaibeheer van de graslandstroken, 

zonder noemenswaardige bemesting, ontstonden over grote oppervlakten 

soortenrijke heischrale graslanden (notaboek Herman Stieperaere 1965-1970; 

notaboek Jan Van Uytvanck, 1981; Lenoir, 1984; mond. Med. E. Blondia). Daar 

kwam in het begin van de jaren tachtig een een einde aan door de start van 

een intensieve bemesting van de graslanden, die tot 1999 aanhield. Door 

deze zware overbemesting met drijfmest verdween nagenoeg het hele areaal 

heischraal grasland, op enkele kleine en  

geïsoleerde delen na, die ongeschikt waren voor het betreden met de 

mestkar. 

Vanaf 1999 werden de terreinen in beheer genomen door AMINAL-Afdeling 

natuur. Er werd gestart met een herstelbeheer door maaien (2 x per jaar) op 

ongeveer 70 ha. 

De studie heeft betrekking op het referentiegebied voor heischraal grasland 

(± 5 are) en een goed gedocumenteerd (oude opnames) grasland in herstel, 

dat deel uitmaakt van het grotere maaiblok.  

In beide deelgebieden werd ook een zaadbankanalyse uitgevoerd in het kader 

van dit VLINA-onderzoek.  

 

 

9.18.2. Abiotische factoren 
 

9.18.2.1.  Hydrologie 
 

Er zijn geen grondwaterstandsgegevens voorhanden in het gebied. De 

hydrologie van het gebied werd sinds het ontstaan van de heischrale 

graslanden niet ingrijpend veranderd. Er zijn dan ook geen 

natuurontwikkelingsmaatregelen die zich richten op hydrologisch herstel. Er 

mag verondersteld worden dat grote delen van het studiegebied hydrologisch 

geschikt zijn voor de ontwikkeling van heischrale graslanden. 

Wat de kwaliteit van het grondwater betreft, zijn er wel gegronde redenen 

om aan te nemen dat de 20 jaar durende zware bemesting hier de 

samenstelling van het grondwater heeft beïnvloed. Gezien de geringe kansen 

op snelle uitspoeling van nutriënten naar onderliggende lagen (aanwezigheid 

van ondiepe kleilaag), bestaat de kans dat de invloed van deze bemesting 

zich nog vele jaren kan laten gelden. In het kader van deze studie konden 

geen waterkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd. 

 

 

9.18.2.2. Bodemchemie en beschikbaarheid van nutriënten 
 

De bodemanalyses wijzen vooral op het belang van P in de bodem. In het 

natuurreferentieterrein is Ptot drie maal lager dan in het 

natuurontwikkelingsterrein. Het extraheerbare P is zelfs 5 x lager 

(toepassing methode met HCl (5%) (Pz.o.) is hier relevant (zure gronden). 

Het belang van P lijkt te worden bevestigd door de N/P-ratio’s in de 

bovengrondse plantendelen. Het heischrale natuurreferentieterrein is P-

gelimiteerd, terwijl het in het natuurontwikkelingsterrein N het beperkende 

nutriënt lijkt te zijn. De hoge productie in het natuurontwikkelingsterrein 

(> 6 ton/ha/j) wijst er echter op dat er nog geen sprake is van enige 

limitatie. Ntot is in beide sites gelijk, ondanks de zeer zware bemesting 

van de voorbije 20 jaar. Ook de C/N-ratio’ zijn zeer vergelijkbaar en 

wijzen op een vrij goede beschikbaarheid van N.  

Koerselman et al. (1990) toonden aan dat in Nederland, met hoge N-

concentraties in lucht, bodem en water, voortdurend maaien leidt tot een 

shift van hoog-productieve, N-gelimiteerde groei tot P-(of K-) gelimiteerde 

laag productieve systemen. Langdurig jaarlijks maaien creëerde een sterke 

netto-daling van P in het systeem. Mogelijks heeft dit fenomeen zich 
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voorgedaan in het natuurreferentiegebied, waar al 50 jaar wordt gemaaid. In 

het natuurontwikkelingsterrein werd deze evolutie ongedaan gemaakt door 

bemesting in het recente verleden. 

 

 

9.18.3. Zaadbronnen  
  

Op enkele honderden meters van de te ontwikkelen zones zijn nog relicten 

aanwezig van het doeltype. Vrijwel alle voor de streek te verwachten 

soorten van het Nardo-Galion saxatilis  (met o.m. Danthonia decumbens, 

Potentilla erecta, Carex pilulifera, Carex pallescens, Carex binervis, 

Carex ovalis, Pedicularis sylvatica, Polygala serpyllifolia, Viola canina 

en Luzula multiflora  komen er nog voor, zij het op enkele zeer kleine 

vlekken. Deze relicten werden als referentie natuurgebied bemonsterd. 

Daarnaast komen in de onmiddellijke omgeving ook rompgemeenschappen voor 

van  het Ericion tetralicis, met o.m. Erica tetralix, Juncus squarrosus, 

Drosera rotundifolia en het Calluna-Genestion pilosae met o.m. Calluna 

vulgaris, Genista anglica en Ulex europaeus. 

Van de doelsoorten zoals gedefinieerd in bijlage 2.3 komen  Erica tetralix, 

Carex demissa en Carex panicea  in de onmiddellijke omgeving voor.  

 

Van het gebied zijn een aantal historische opnamen bekend, die een goede 

referentie vormen voor herstel en die mogelijks terug te vinden zijn in de 

zaadbank (cf. zaadbankonderzoek partners). Lenoir (1984) vermeldt op het 

vliegveld o.a. vegetaties met hoge bedekking van Molinia caerulea (30 %) en 

verder Salix aurita, Ulex europaeus, Sarothamnus scoparius,  Calluna, 

Agrostis capillaris, Potentilla erecta, Polygala serpyllifolia, Danthonia 

decumbens, Achillea millefolium en Succissa pratensis. Stieperaere stelde 

voor deze studie op kaart ingetekende opnames uit 1965 en 1970 ter 

beschikking. Hij vermeldt o.m. Calluna vulgaris, Molinia caerulea, 

Pedicularis sylvatica, Carex demissa, Carex panicea, Carex pilulifera, 

Danthonia decumbens…. 

Soorten van ecotoopgroep K42 (pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, 

voedselarme neutrale bodem zijn in de onmiddellijke omgeving en aanpalende 

km-hokken goed vertegenwoordigd. Het betreft heiderelicten en schrale bermen, 

die evenwel van de onderzoekssites gescheiden worden door bos. 

 

 

9.18.4. Vegetatieontwikkeling 
 
De voor het project relevante doeltypes zijn het Nardo-Galion saxatilis, 

het Ericion tetralicis en het Calluna-Genestion pilosae.  

In het zich herstellende grasland hebben zich reeds enkele doelsoorten 

gevestigd, waaronder evenwel nog maar weinig echte schraallandsoorten. De 

huidige samenstelling van het grasland bevindt zich in de zgn. witbolfase. 

Enkele soorten van vochtige, voedselarme en neutrale bodem hebben zich 

reeds gevestigd, nl. Carex ovalis en Centaurium erythraea. Verder komen 

hier ook reeds Lotus corniculatus, Lotus uliginosus en Anthoxanthum 

odoratum voor. 

Voor een zinvolle evaluatie moet het huidige beheer nog enkele jaren 

aangehouden worden en moet de spontane vestiging van doelsoorten opgevolgd 

worden. 
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9.18.5.  Perspectieven voor doeltypes en -soorten  
 

Het is nog te vroeg om de resultaten van het maaibeheer te evalueren. Toch 

wijst de aanwezigheid van soorten als Carex ovalis, Anthoxanthum odoratum 

en Centaurium erythraea reeds op enige verschraling van de bodem. 

Hydrologisch is het terrein wellicht nog steeds geschikt voor vegetaties 

van het Nardo-Galion saxatilis, hoewel grondwaterkwaliteitsgegevens 

ontbreken.  

Alleen voor dit verbond is het huidige maaibeheer geschikt, zij het dat 

enkel dit beheer wellicht onvoldoende is voor herstel. Herstel van deze 

gemeenschap is op het terrein in elk geval prioritair. Schaminée et. al 

(1996) vermelden dat het op intensief gebruikte landbouwgronden beter is om 

te plaggen, gevolgd door maaibeheer of eventueel een graasbeheer. Naarmate 

de productie afneemt, wordt de maaifrequentie geleidelijk verminderd. De 

uiteindelijke maaidatum moet laat in het seizoen liggen om te voorkomen dat 

zich organisch materiaal ophoopt als gevolg van hergroei in nazomer en 

herfst. In de huidige context is enkel maaibeheer haalbaar op de stroken 

van het militaire vliegveld. Toch moet ook kleinschalig plaggen overwogen 

worden. 

Ook Roelofs et. al (1993) vermelden kleinschalig plaggen als 

herstelmaatregel, echter alleen  indien voldoende zaad voorradig is in de 

bodem en de bodem voldoende gebufferd is. Dit laatste is op het vliegveld te 

verwachten (ondiepe kleilaag); met een pH van 4,5-5 (Ulrich, 1991). 

Of de gewenste vegetaties zich zullen ontwikkelen in de nabije toekomst is 

verder afhankelijk van de mogelijkheden voor vestiging van de nog in de 

nabije omgeving aanwezige doelsoorten (Zaadbank). Aanvoer van zaden vanuit 

relictvegetaties is wellicht mogelijk. 

De relictvegetaties worden in deze fase van het herstelbeheer niet op 

hetzelfde tijdstip gemaaid, maar verspreiding van zaden via  maaimachines is 

echter op middellange  termijn wel mogelijk. Verspreiding via wind is niet 

evident, gezien de hoge barrièrewerking van het omliggende bos. Inbreng van 

hooi van de referentiegebieden kan na verloop van tijd (wanneer de productie 

voldoende laag is en de bodemchemie te vergelijken is met de 

referentiesituatie) overwogen worden gezien de uiterst geringe oppervlakte 

waarop zich nu nog waardevolle en kwetsbare vegetaties bevinden. 

Het herstel van een lage productie en een door P-gelimiteerde vegetatie, 

zoals het geval is het natuurreferentieterrein is niet vanzelfsprekend. N-

limitatie is onder het gevoerde maaibeheer sneller te verwachten. Of 

daarmee ook dezelfde soorten terug komen als in het referentieterrein is 

echter niet zeker. 
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Bijlage 1.1 : Code + korte omschrijving van de onderzochte 
terreinen (gedetailleerd deel) 
 

AB1 braakliggende akker (3 j), dan 1 x gemaaid 

AB2 referentie glanshavergrasland AB1 (berm) 

AB3 geïsoleerde akker, kalkrijk,  omringd door bos (4 j begraasd) 

AB4 referentie marjoleingrasland A3 (vlakke berm),  grenzend aan AB3 

AB5 verlaten + begraasde akkers (4j) 

AB6 natuurreferentie graslanden AB5 

As1 natuurreferentie (AS2) blauwgrasland 

AS2 NO- voormalige akker, hooiweide (2 j) palend aan AS1 

AS3 natuurreferentie (AS4, AS5)  vochtig-nat glanshavergrasland (hooiland) 

AS4 voormalige akker op oeverwal demer, maaien + grazen (3 j) 

AS5 ingezaaide akker italiaans raaigras (2 j) 

BTR1 akker op leem, eerste jaar braak 

DM1 afgeplagd voedselrijk grasland, hoger deel – begraasd (1j) 

DM2 referentie uitgangssituatie DM1 

DM3 cf. DM1, afgraving, lager deel 

DM4 natuurreferentie voor DM1, ± voor DM 6, halfextensief begraasd 

DM5 natuurreferentie DM 6 (dotterhooiland) 

DM6 Voormalig bemest en verruigd hooiland  (4 j) 

GP1 zwaar bemest nat grasland, 1ste jaar extensief begraasd 

GP2 natuurreferentie GP1 (vochtige heide) 

HB1 droge akker op zand, braak sinds 1997 + 1 keer gemaaid per jaar tot 

2000 – extensief begraasd sinds 2000 

HB2 referentie uitgangssituatie: intensief gebruikte akker 

HB3 natuurreferentie (HB1-6), droge hei 

HB4 akker braak sinds 1989 - kort gegraasd door konijnen - sinds 2000 ext. 

begraasd 

HB5 akker braak sinds 1992 - extensief begraasd sinds 2000 

HB6 akker  braak sinds 1993 - begraasd sinds 2000 

HB7 bemest weiland - verlaten 1999 - begraasd sinds 2000 

HV1 afgegraven akker (-30 cm), begraasd (3 j) 

HV2 akkers braak, spontane opslag bosjes (berk, wilg), begraasd (15-20 j) 

HV3 akkers, ingezaaid  met grasmengsel (15-20 j), begraasd 

HV4 akkers, ingezaaid  met grasmengsel + bemest  (15-20 j), begraasd 

HV5 referentie (HV2-4), droge heide, vrij soortenarm 

LD1 afgegraven voedselrijk grasland (-30 cm) (2 j) 

LD2 referentie uitgangssituatie 

LM1 nat grasland op voormalige akker (9 jaar gemaaid) 

LM2 referentie uitgangssituatie bemest grasland. 

LM3 afgraving baggerstort op voormalige hooilanden (8 j) 

LM4 natuurreferentie (LM1, LM3) dottergrasland 

MB1 natuurreferentie (MB2, MB3) schrale bermvegetatie (begraasd) 

MB2 voormalige akker, omringd door intensieve akkerbouw - braak + begraasd 

sinds 1994 , 

MB3 voormalige akker - na braak (1993) begraasd  

MOB1 referentie uitgangssituatie bemest grasland op rivierduin 

MOB2 afgeplagd terrein cf. MOB1 (3 j) 

RD1 voormalige akker ingezaaid met Italiaans raaigras (2 j) 

RD2 natuurreferentie (RD1)  marjoleingrasland  met struwelen 

RD4 niet ingezaaide akker, 2de jaar braak 

RD5 referentie kalkrijk glanshavergrasland (ruigte) 

RD6 onkruidakker (± 5 jaar beheerd) 

RD7 voormalige akker ingezaaid met Italiaans raaigras (2 j) 

RA1 natuurreferentie (RA2) natte heide– schraal grasland (brede berm) 



 205

RA2 afgegraven akker (-30 cm), grenzend aan RA1 (4 j) 

RA3 uitgangssituatie:  akker + Italiaans raaigras 

SH1 vochtige akkerperceel  4 j braak, extensief begraasd 

SH2 vochtige tot natte akker braak (5 j) , extensief begraasd 

SH3 vochtige tot natte akker braak (5 j) , extensief begraasd 

SH4 vochtige tot natte akker  braak (8 j) , extensief begraasd 

SH5 vochtige tot natte akker braak (1,5 j) , extensief begraasd 

SH6 natuureferentie (SH1-6),  verlaten natte hooilanden (dottergrasland)  

TRP1 afgraving bemeste akker in duin-polderovergang (5 j) 

TRP2 referentie uitgangssituatie 

TT1 droge voormalige akker (20 j), omringd door droge tot vochtige heide  

TT2 vochtige voormalige akker (20 j), omringd door droge tot vochtige heide 

TT3 natuurreferentie (TT2) vochtige hei 

TT4 natuurreferentie (TT1) droge hei 

TV1 Afgraving voormalige akker in brede greppelstructuur (-30 cm) laagste 

delen (geïnundeerd) (1996-97) 

TV1bis Afgraving voormalige akker in brede greppelstructuur (-30 cm) hogere 

delen (1996-97) 

TV1bis2 referentie uitgangssituatie 

TV2 natuurreferentie (TV1bis) soortenrijke vochtige heide  

TV3 voormalige akker, afgegraven, laagste delen = nat tot vochtig (1996-97) 

TV4 voormalige akker, afgegraven, hogere delen = vochtig (1996-97) 

TV5 referentie uitgangssituatie (TV3-4),  bemest aanpalend weiland 

UP1 afgraving voormalig zwaar bemest en opgehoogd grasland (6 j) 

UP2 natuurreferentie nat, tijdelijk geïnundeerd, zilt grasland  

UP3 afplagging bemest grasland (5 j) 

UP4 natuurreferentie nat, bultig, zilt grasland 

VU1 natuurreferentie vochtig heischraal grasland 

VU2 voormalig vochtig heischraal grasland, gedurende 20 j zwaar bemest, 

herstelbeheer hooien 2 j 
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Bijlage 2.1.  Enquête september 1999 
 
Aanwijzingen voor het invullen van de gebiedsfiches "Natuurontwikkeling in 

Vlaanderen" 

 

I. Wat wordt in ons onderzoek verstaan onder "natuurontwikkelingsproject"    

 

Basisvoorwaarde is een uitgangstoestand met geen of een zeer geringe 

natuurwaarde en een minimum-oppervlakte van ca. 0,5 ha.  Dus NIET : graven van 

één enkele poel, aanleg plasberm of natuurvriendelijke oever, kleinschalig 

plaggen, afbreken van een gebouw, aanleg ecoduct, kleine landschapselementen… 

(deze ingrepen mogen eventueel wel mee vermeld worden op de gebiedsfiche) 

Vallen ook buiten de opzet van deze inventarisatie  : terreinen met 

relictnatuurwaarden of verruigde natuurgebieden waar aan herstelbeheer wordt 

gedaan, b.v. verschralen door maaien, verlaten (matig) soortenrijk grasland of 

soortenrijke ruigte die begraasd wordt, extensivering landbouw voor 

weidevogels, verwijdering van opslag in deels dichtgegroeide heide, bermbeheer, 

e.d. 

 

We geven een overzicht van het soort projecten die we wel wensen te 

inventariseren : 

 

1. Terreinen met nietsdoenbeheer (spontane verbossing), extensieve begrazing of 

natuurgericht maaibeheer op voormalige akkers, intensieve landbouwgraslanden en 

minerale gronden met aanvankelijk geen of in elk geval zeer geringe 

natuurwaarde.  We zijn bijzonder geïnteresseerd in terreinen waar dergelijk 

beheer reeds geruime tijd (d.i. min. 10-20 j.) wordt gevoerd: 

"natuurontwikkeling avant la lettre" (b.v. ook opgespoten terreinen, oude 

kleiputten, vergraven terreinen met een natuurlijke ontwikkeling, terrils…). 

 

2. Terreinen waar éénmalige ingrepen gebeurden om een gunstige uitgangstoestand 

voor natuurontwikkeling te creëren :  b.v. plaggen, graven, baggeren, 

aanzienlijke waterpeilverhoging, hermeandering, bebossing, openkappen van 

terreinen ten behoeve van vegetatietypes in de open sfeer (heide, moeras…), 

afdekken met voedselarme specie van een stort,…  Dit kan zowel met de bedoeling 

zijn om een verdwenen natuurtype terug te herstellen, als om een totaal nieuw 

natuurtype te laten ontwikkelen.  Na de ingreep wordt een natuurgericht beheer 

gevoerd (nietsdoen, begrazen, maaien,…) waarbij natuurlijke processen 

domineren.  

 

Vooral gebieden waar verschillende opties naast mekaar bestaan (bebossen en 

verbossen op landbouwgrond, begrazen met en zonder voorafgaandelijke 

verschraling/afplaggen, projecten geïsoleerd van en grenzend aan een bestaand 

terrein met het beoogde natuurdoeltype…) interesseren ons bijzonder. 

 

 

II. Gebiedsnaam 

 

We willen aanbevelen om op een systematische wijze alle door uw diensten 

beheerde domeinen te screenen op hoger vernoemde criteria.  Voor een lijst kan 

verwezen worden naar het Natuurrapport 1999 (pp. 164-176). 

 

III. Contactpersoon 

 

Eén of meerdere personen kunnen worden opgegeven die door ons mogen worden 

gecontacteerd voor het verstrekken van ontbrekende of bijkomende informatie, 

toelating voor plaatsbezoek en eventueel verder onderzoek. 
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IV. Jaartal 

 

Datum wanneer het natuurontwikkelingsproject werd ingezet, of wanneer 

specifieke maatregelen daartoe werden genomen. Vele projecten vinden gefaseerd 

plaats; gebruik een aparte rij per fase (jaartal). 

  

 

V. Oppervlakte van de natuurontwikkelingszone 

 

Oppervlakte van de zone binnen het gebied waar ingrepen voor of spontane 

natuurontwikkeling plaats vond. 

Indien de oppervlakte niet exact bekend is : graag benaderend cijfer in ha. 

 

 

VI. Voormalig bodemgebruik  

 

Terreinsituatie of grondgebruik vooraleer de spontane natuurontwikkeling werd 

ingezet, of vooraleer specifieke maatregelen daartoe werden genomen.  Voor de 

uniformiteit, gebruik bij voorkeur volgende begrippen (eventueel nader te 

specifiëren) : 

1. Akker  

2. Zeer soortenarm landbouwgrasland (vgl. Hx, Hp op BWK) 

3. Ander graslandtype (te specifiëren) 

4. Stort 

5. Opgespoten of opgevoerde grond 

6. Hypertrofe plas 

7. Verlande plas 

8. Kleiwinningsput 

9. Andere (te specifiëren) 

 

 

VII. Ingrepen 

 

Voor de uniformiteit gelieve bij voorkeur gebruik te maken van volgende 

begrippen : 

1. nietsdoen 

2. extensieve begrazing 

3. natuurgericht maaibeheer 

4. plaggen 

5. (ver)graven (eventueel specifiëren, b.v. kleiwinning) 

6. baggeren 

7. aanzienlijke waterpeilverhoging 

8. ontbossen 

9. bebossen 

10.     andere… 

 

 

VIII. Beheer 

 

1. nietsdoen 

2. extensieve begrazing 

3. natuurgericht maaibeheer 

4. maaien met nabegrazing 

5. andere : ……… 

 

 

IX. Inzaaiingen /beplantingen 

 

Indien positief, specifiëren : 

1. basis grassenmengsel 

2. maaisel van soortenrijke of waardevolle vegetaties 
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3. plaggen van soortenrijke of waardevolle vegetaties 

4. specifieke soorten 

5. volbeplanting met bosgoed (globaal aandeel per boomsoort vermelden) 

6. gedeeltelijke beplanting met bosgoed (idem) 

7. aanplant houtsingels als "zaadbomen" met het oog op spontane kolonisatie 

van de rest van het perceel (bomen en struiken) 

8. andere : … 

 

 

X. Waterhuishouding 

 

1. nat 

2. vochtig 

3. droog 

4. zeer droog 

5. kwel 

 

XI. Beschrijving natuurstreefbeeld 

 

Combinaties zijn mogelijk van volgende, vereenvoudigde natuurtypes (graag met 

benaderend percentage van de aangegeven oppervlakte): 

1. Gesloten boslandschap (graag bostype specifiëren, b.v. wilgenbos, 

elzenbroek, eiken-berkenbos…) 

2. halfopen boslandschap met struwelen en zomen 

3. struwelen 

4. oligotrofe plas / ven 

5. eutrofe plas 

6. mesotrofe plas 

7. brakke plas 

8. rietland / moeras 

9. ruigte 

10. schorre of zilt grasland 

11. soortenrijk grasland op basische of neutrale bodem 

12. kalkgrasland 

13. zuur schraalgrasland 

14. natte heide 

15. droge heide 

16. duin 

17. hoogveen 

18. onkruidakker 

19. andere : …………. 

 

 

12. Evaluatie 

 

Evaluatie van de resultaten tot op heden : 

- naar milieukwaliteit (problemen verdroging, vermesting, verzuring…) 

- naar structuur van de vegetatie 

- naar soortensamenstelling (succesvolle vestiging van interessante soorten 

planten en dieren) 

- naar draagvlakproblemen (gelieve te preciseren : problemen met 

grondgebruikers (landbouw, visserij, recreatie,…), omwonenden, overheden, 

juridische problemen…) 

 

Waardering : 

- ++ = zeer positief 

- + = positief (evolueert in goede richting) 

- - = (nog) geen positieve resultaten 

Met een voetnoot eventueel meer uitleg in het vak Opmerkingen. 

 

 

XII. Juridisch statuut 
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- wat is de bestemming op het gewestplan ? 

- is het gebied gelegen in Ramsar-, Vogelrichtlijn- of 

Habitatrichtlijngebied ? 

- is het gebied beschermd als landschap ? 

- is het gebied gelegen in een regionaal landschap? 

- overig beschermende statuten ? 

 

XIII. Referenties 

 

Rapporten en publicaties waar eventueel naar kan worden verwezen 

 

 

XIV. Opmerkingen 

 

Ruimte voor voetnoten 

(b.v. vermelding van belangrijke soorten voor het natuurbehoud) 

 

 

XIV.  Topografische kaart 

 

Het succes van natuurontwikkeling wordt in belangrijke mate bepaald door de 

snelheid waarmee soorten uit de omgeving het gebied kunnen koloniseren.  In 

geïsoleerde terreinen is de kans op (her)vestiging van zeldzame of verdwenen 

soorten vaak problematisch.  Bij de beoordeling van de resultaten van een 

natuurontwikkelingsproject is het daarom belangrijk inzicht te hebben in de 

totale landschappelijke context.  Een topografische kaart 1/10.000 met 

situering van de natuurontwikkelingszones is daartoe in eerste instantie 

uitermate nuttig.  Op die manier kunnen door ons ook overlays gemaakt worden 

met o.a. de bodemkaart. 
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Gebiedsfiche "Natuurontwikkeling in Vlaanderen" 

Gebiedsnaam 

 

Gemeente(n) 

Contactpersoon + adres + telefoon 

 

 

 

Evaluatie Jaart

al 

Oppervlak

te N.O-

zone 

 Voormalig 

grondgebru

ik 

Ingrepen Beheer Inzaaiingen

? 

Beplantinge

n? 

Waterhui

s-

houding 

Natuurstreefbe

eld Milieu-

kwalite

it 

structuu

r 

Soorten-

samenstell

ing 

Draagvla

k- 

probleme

n 

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

Juridisch statuut 

 

 

Referenties (rapporten, publicaties…) 

 

 

 

Opmerkingen 

 

 

 

 

Voor een goed inzicht in de landschappelijke context wordt een topografische kaart 1/10.000 met aanduiding van hoger vernoemde 

percelen zeer op prijs gesteld ! 

 



 211

Bijlage 2.2 : Ecotoopgroepen  (Runhaar et al. ,1987; Van 
Landuyt et al., 2000)  
 
De ecotoopgroepen in vet vormen de vertaling van de doeltypes volgens de 

projectaanvraag, nl. heide en droge, schrale graslanden, (moeras en) natte 

graslanden. Moerassen (te weinig projecten) en Bossen worden hier buiten 

beschouwing gelaten. Cursief + vet gedrukt zijn die ecotoopgroepen, die 

relevant doelsoorten bevatten voor een aantal reeds uitgevoerde 

natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen, maar die niet volledig passen in de 

doeltypes zoals beschreven in de projectaanvraag (vnl. vochtige types)  
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Code  

ecotoop 

groep 

Omschrijving ecotoopgroep  Code BWK 

A12 verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, 

voedselarm, neutraal tot alkalisch water 

Ao 

A17 verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, 

matig voedselrijk water 

Ae, Mc, Mr, 

Md, Mm 

A18 verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, 

voedselrijk water 

Ae, Mr 

bK20 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op 

natte, brakke bodem 

Hpr + Da, Da 

bK40 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op 

vochtige bodem 

- (Da-Dd?) 

bK60 pioniersvegetaties op droge, brakke bodem Dd 

zK20 pioniersvegetaties en graslanden op natte, zilte bodem Da 

K21 pioniersvegetaties en graslanden op natte, 

voedselarme, zure bodem 

T, Ce 

K22 pioniersvegetaties en graslanden op natte, 

voedselarme, neutrale bodem 

Hm, Ms 

K23 pioniersvegetaties en graslanden op natte, 

voedselarme, basische bodem 

Mk, Md 

K27 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op 

natte, matig voedselrijke bodem 

Hc, Hf 

K28 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op 

natte, zeer voedselrijke bodem 

Mr, Hf 

K41 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, 

voedselarme, zure bodem 

Cg, Ce 

K42 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, 

voedselarme, neutrale bodem 

Hm, Hn 

K43 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, 

voedselarme, basische bodem 

Hk, Hd 

K46 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op 

vochtige, matig  voedselrijke bodem 

Hu 

K48 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op 

vochtige, zeer voedselrijke bodem 

Hp 

K61 pioniersvegetaties en graslanden op droge, 

voedselarme, zure bodem 

Ha, Cg 

K62 pioniersvegetaties en graslanden op droge, 

voedselarme, neutrale bodem 

Ha, Had 

K63 pioniersvegetaties en graslanden op droge, 

voedselarme, basische bodem 

Hk, Hd 

K67 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op 

droge, matig  voedselrijke bodem 

Bs 

K68 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op 

droge, zeer voedselrijke bodem 

- 

H22 Bossen en struwelen op natte, voedselarme, neutrale 

bodem 

So, Vc, Vm 

H27 Bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodem So, Vc, Vm 

H28 Bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodem Sf 

H41-61 Bossen en struwelen op vochtige tot droge, zure 

voedselarme bodem 

Qb 

H42 Bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, neutrale 

bodem 

Fa, Qa, Fe, 

Qe  

H43 Bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, neutrale 

bodem 

Fm, Fk, Qk 

H47 Bossen en struwelen op vochtige, matig voedselrijke 

bodem 

- (Ru?) 

H62 Bossen en struwelen op droge, voedselarme, neutrale 

bodem 

Qb, Fs 

H63 Bossen en struwelen op droge, voedselarme, basische 

bodem 

Sk, Sd 
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Bijlage 2.2.  Kenmerkende soorten van relevante  
ecotoopgroepen 

 
A12  verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, voedselarm, neutraal 

tot alkalisch water 

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Isoetes echinospora, Sparganium angustifolium, Utricularia intermedia, 

Utricularia ochroleuca, Potamogeton gramineus, Lobelia dortmanna, Waterlepeltje, 

Ranunculus ololeucos 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Carex diandra, Carex lasiocarpa, Menyanthes trifoliata, Potamogeton 

polygonifolius, Comarum palustre, Sparganium natans, Utricularia australis, 

Littorella uniflora, Apium inundatum, Hypericum eldodes, Waterpostelein, 

Myriophyllum alterniflorum, Pilularia globulifera, Scirpus fluitans, Eleocharis 

acicularis, Lythrum portula 

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Nymphaea alba, Veronica scutellata  

 

 

A17 verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, matig voedselrijk 

water  

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Ranunculus lingua, Ranunculus peltatus, Potamogeton trichoides, Sparganium 

emersum, Stratiotes aloides, Calla palustris, Cicuta virosa, Myriophyllum 

verticillatum, Potamogeton obtusifolius, Elodea canadensis, Potamogeton 

compressus, Groenlandia densa, Hottonia palustris, Hydrocharis morsus-ranae, 

Potamogeton alpinus, Potamogeton acutifolius, Potamogeton zizii, Luronium 

natans, Utricularia vulgaris, Potamogeton praelongus, Callitriche hamulata, 

Ranunculus hederaceus 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus, Berula erecta, Alisma lanceolatum, 

Menyanthes trifoliata, Alisma plantago-aquatica, Lemna trisulca, Lemna minor, 

Carex pseudocyperus, Elodea nuttallii, Callitriche obtusangula, Cladium mariscus, 

Najas marina, Carex paniculata, Equisetum fluviatile, Scirpus fluitans, 

Myriophyllum spicatum, Utricularia australis, Nuphar lutea, Nymphoides peltata, 

Comarum palustre, Oenanthe aquatica, Sparganium natans, Sparganium erectum, 

Potamogeton natans, Ranunculus circinatus, Callitriche palustre, Echinodorus 

ranunculoides, Echinodorus repens, Eleocharis acicularis, Alisma gramineum, Rumex 

hydrolapathum, Potamogeton lucens, Hippurus vulgaris, Potamogeton 

polygonifolius, Ranunculus aquatilis 

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Juncus subnodulosus, Nymphaea alba, Solanum dulcamara, Sium latifolium, 

Eleocharis uniglumis,  

Carex elata, Rorippa amphibia, Nasturtium microphyllum, Nasturtium officinale, 

Carex acuta, Montia fontana 

 

  

A18 verlandings- en waterplantenvegetaties in stilstaand, voedselrijk water 

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Potamogeton pusillus, Potamogeton nodosus, Scirpus triqueter, Potamogeton 

friesii, Potamogeton crispus, Potamogeton berchtoldii, Acorus calamus, 

Callitriche platycarpa 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia, Alisma gramineum, Alisma 

lanceolatum, Alisma plantago-aquatica, Callitriche obtusangula, Callitriche 

stagnalis, Scirpus lacustris, Ceratophyllum submersum, Typha latifolia, Elodea 
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nuttallii, Rumex hydrolapathum, Myriophyllum spicatum, Potamogeton lucens, Nuphar 

lutea 

Nymphoides peltata, Potamogeton perfoliatus, Sparganium erectum, Zannichellia 

palustris, Ranunculus circinatus, Lemna trisulca, Potamogeton natans 

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Nymphaea alba, Nasturtium officinale, Sium latifolium, Rorippa amphibia, 

Nasturtium microphyllum 

 

 

bK20 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, brakke bodem  

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Parapholis strigosa, Carex divisa, Puccinellia capillaris, Puccinellia distans, 

Apium graveolens, Oenanthe lachenalii 

ecotoopgroepwaarde 0,66 

Cochlearia officinalis, Glaux maritima, Spergularia marina,  

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Aster tripolium, Puccinellia fasciculata, Carex distans, Juncus gerardiii, 

Plantago maritima, Eleocharis quinqueflora, Sonchus palustris, Samolus 

valerandi,  

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Alopecurus geniculatus, Eleocharis uniglumis, Centaurium littorale, Centaurium 

pulchellum, Taraxacum sectie Palustria, Pulicaria dysenterica, Plantago major 

subsp. intermedia, Triglochin palustre, Lotus corniculatus subsp. tenuis   

 

 

zK20 pioniersvegetaties, graslanden, en ruigtevegetaties op natte, zilte bodem 

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Armeria maritima, Artemisia maritima, Carex extensa, Halimione pedunculata, 

Halimione portulacoides, Juncus maritimus, Limonium vulgare, Puccinellia 

maritima, Salicornia europaea, Spartina maritima, Spartina townsendii, 

Spergularia media, Suaeda maritima, Triglochin maritimum 

 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Aster tripolium, Carex distans, Juncus gerardiii, Plantago maritima, 

Puccinellia fasciculata  

 

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Cochlearia officinalis, Glaux maritima, Spergularia marina,  

 

 

K21 pioniersvegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodem  

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Eriophorum vaginatum, Vaccinium oxycoccos, Lycopodiella inundata, Narthecium 

ossifragum, Drosera intermedia,  Rhynchospora fusca, Vaccinium uliginosum, 

Andromeda polifolia, Rhynchospora alba 

ecotoopgroepwaarde 0,66 

Drosera rotundifolia  

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Polygala serpyllifolia, Gentiana pneumonanthe, Scirpus cespitosus, Carex 

canescens, Wahlenbergia hederacea,  

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Eriophorum polystachion, Erica tetralix 

 

 

K22 pioniersvegetaties en graslanden op natte, voedselarme, neutrale bodem 

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Apium repens, Carex demissa, Carex hostiana, Drosera longifolia, Carex 

echinata, Carex dioica, Carex limosa, Eriophorum gracile, Juncus tenageia, 
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Juncus pygmaeus, Juncus filiformis, Juncus capitatus, Viola persicifolia, 

Pedicularis palustris, Scirpus setaceus, Eriophorum latifolium, Carex 

pulicaris, Scheuchzeria palustris, Deschampsia setacea, Hammarbya paludosa, 

Cirsium dissectum, Cicendia filiformis, Carum verticillatum, Pinguicula 

vulgaris, Pilularia globulifera 

 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Apium inundatum,  Apium repens,  Baldellia ranunculoides,  Baldellia 

ranunculoides subsp. ranunculoides,  Carex canescens,  Carex diandra, Carex 

panicea,  Carex trinervis, Centunculus minimus, Dactylorhiza incarnata,  

Dryopteris cristata, Echinodorus ranunculoides, Echinodorus repens, Hieracium 

lactucella,  Hypericum elodes, Juncus acutiflorus, Liparis loeselii, 

Ophioglossum vulgatum, Parnassia palustris, Pilularia globulifera, Schoenus 

nigricans, Scutellaria minor, Selinum carvifolia, Succisa pratensis, Valeriana 

dioica, Lythrum portula, Viola palustris 

 

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Juncus subnodulosus, Gymnadenia conopsea, Drosera rotundifolia, Galium 

uliginosum, Carex vesicaria, Carex pallescens, Eriophorum polystachion, 

Platanthera bifolia, Thelypteris palustris, Ranunculus flammula, Veronica 

scutellata, Orchis morio, Luzula multiflora 

 

 

K23 pioniersvegetaties en graslanden op natte, voedselarme, basische bodem 

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Equisetum variegatum, Anagallis tenella, Teucrium scordium, Blysmus compressus, 

Carex lepidocarpa, Blackstonia perfoliata, Epipactis palustris 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Eleocharis quinqueflora, Carex trinervis, Schoenus nigricans, Dactylorhiza 

incarnata, Dactylorhiza fistulosa, Gnaphalium luteoalbum, Dactylorhiza 

praetermissa, Parentucellia viscosa, Samolus valerandi, Juncus alpinoarticulatus, 

Liparis loeselii, Parnassia palustris  

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Centaurium littorale, Centaurium pulchellum, Galium uliginosum, Gymnadenia 

conopsea, Orchis morio, Taraxacum sectie Palustria, Plantago major subsp. 

intermedia, Ranunculus flammula 

 

 

K27 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op natte, matig 

voedselrijke bodem 

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Lysimachia thyrsiflora, Poa palustris, Scrophularia auriculata, Epilobium 

palustre, Senecio aquaticus, Silaum silaus, Lypsophila muralis, Gratiola 

officinalis, Stellaria palustris, Veronica longifolia, Bromus racemosus, Carex 

flava, Hypericum tetrapterum, Cyperus fuscus, Peucedanum carvifolia, Carex 

disticha, Myosotis cespitosa, Fritillaria meleagris, Lychnis flos-cuculi, Carex 

vulpina, Lotus pedunculatus, Leucojum aestivum, Lathyrus palustris, Achillea 

ptarmica, Polygonum minus 

ecotoopgroepwaarde 0,66 

Juncus inflexus, Scirpus sylvaticus, Scutellaria galericulata, Filipendula 

ulmaria, Juncus articulatus, Pulicaria dysenterica 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Lycopus europaeus, Dactylorhiza praetermissa, Caltha palustris, Callitriche 

palustris, Alchemilla glabra, Colchicum autumnale, Campanula patula, Equisetum 

telmateia, Equisetum fluviatile, Crepis paludosa, Carex acutiformis, 

Dactylorhiza fistulosa, Cirsium oleraceum, Barbarea stricta, Cladium mariscus, 

Equisetum palustre, Veronica beccabunga, Valeriana dioica, Thalictrum flavum, 

Sonchus palustris, Solidago gigantea, Scrophularia umbrosa, Rumex acetosa, 

Polygonum bistorta, Myosurus minimus, Mentha pulegium, Juncus effusus, Juncus 

compressus, Juncus alpinoarticulatus, Glyceria declinata, Gnaphalium 
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luteoalbum, Gnaphalium uliginosum, Juncus acutiflorus, Hypericum dubium, Montia 

fontana 

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Taraxacum sectie Palustria, Carex acuta, Galium uliginosum , Eupatorium 

cannabinum, Carex vesicaria, Cirsium palustre, Epilobium roseum, Triglochin 

palustre, Veronica scutellata, Angelica sylvestris, Eleocharis uniglumis, 

Epilobium obscurum, Juncus subnodulosus, Cardamine amara, Nasturtium officinale, 

Nasturtium microphyllum, Ranunculus flammula, Primula elatior, Sium latifolium, 

Thelypteris palustris, Potentilla anglica,  

Solanum dulcamara, Narcissus pseudonarcissus, Mentha arvensis, Carex elata, 

Plantago major subsp. intermedia, Montia fontana 

 

 

bK40  pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op vochtige, brakke 

bodem 

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Alopecurus bulbosus, Althaea officinalis, Atriplex glabriuscula, Atriplex 

laciniata, Atriplex littoralis, Beta vulgaris ssp. maritima, Catapodium 

marinum, Carex punctata, Crambe maritima, Crithmum maritimum, Polygonum 

oxyspermum, Sagina maritima, Honckenya peploides 

 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Atriplex prostrata, Cakile maritima, Cochlearia danica, Glaucium flavum, 

Hordeum secalinum, Lathyrus japonicus, Matricaria maritima, Plantago coronopus, 

Torilis nodosa, Sagina nodosa 

 

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Cerastium diffusum, Centaurium littorale, Cochlearia officinalis, Elymus 

athericus 

 

 

K41 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodem 

 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Genista anglica, Genista pilosa, Gentiana pneumonanthe, Juncus squarrosus, 

Polygala serpyllifolia, Scirpus cespitosus, Illecebrum verticillatum 

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Calluna vulgaris, Erica tetralix, Huperzia selago 

 

 

K42 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, neutrale bodem 

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Coeloglossum viride, Euphrasia stricta, Hypericum humifusum, Radiola linoides, 

Serratula tinctoria, Spiranthes aestivalis, Arnica montana, Genista tinctoria 

ecotoopgroepwaarde 0,66 

Linum catharticum 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Crassula tillaea, Carex ovalis, Centunculus minimus, Erica cinerea, Carex 

panicea, Ophioglossum vulgatum, Trifolium medium, Succisa pratensis, Solidago 

virgaurea, Juncus tenuis, Pyrola minor, Lathyrus linifolius, Illecebrum 

verticillatum, Hieracium lactucella, Filago vulgaris, Pyrola rotundifolia  

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Viola canina, Danthonia decumbens, Centaurium erythraea, Luzula multiflora, 

Orchis morio, Platanthera bifolia, Potentilla anglica, Carex pallescens 
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K43 pioniersvegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, basische bodem 

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Sesleria caerulea, Brachypodium pinnatum, Stachys officinalis, Scabiosa 

columbaria, Crepis foetida, Clinopodium vulgare, Leontodon hispidus, Galium 

pumilum, Gentianella campestris, Gentianella germanica, Rhinanthus 

alectorolophus, Helianthemum nummularium, Herminium monorchis, Himantoglossum 

hircinum, Koeleria pyramidata, Polygala comosa, Moenchia erecta, Salvia 

verticillata 

ecotoopgroepwaarde 0,66 

Acinos arvensis 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Inula conyzae, Cirsium acaule, Securigera varia, Centaurea scabiosa, 

Sanguisorba minor, Campanula rapunculus, Bromus erectus, Silene vulgaris, 

Avenula pubescens, Anacamptis pyramidalis, Platanthera chlorantha, Origanum 

vulgare, Orchis purpurea, Orchis militaris, Orchis mascula, Ophrys apifera, 

Anthyllis vulneraria, Thymus pulegioides, Salvia pratensis, Aceras 

anthropophorum, Allium oleraceum, Knautia arvensis, Plantago media 

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Fragaria vesca, Linum catharticum, Centaurium erythraea, Agrimonia eupatoria, 

Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia, Picris hieracioides, Saxifraga 

tridactylites 

 

 

K46 pioniersvegetaties, graslanden en ruigtevegetaties op vochtige, matig  

voedselrijke bodem 

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Campanula rapunculoides, Dipsacus fullonum, Saxifraga granulata , Misopates 

orontium , Trifolium filiforme, Vicia cracca, Valerianella locusta, Galeopsis 

speciosa, Malva alcea, Muscari botryoides, Senecio inaequidens, Orobanche minor, 

Hieracium caespitosum, Geranium pyrenaicum, Veronica serpyllifolia, Petroselinum 

segetum, Alchemilla xanthochlora, Silene noctiflora, Vicia tetrasperma subsp. 

gracilis, Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma, Vicia villosa, Prunella vulgaris, 

Pimpinella major, Anthemis cotula, Rumex thyrsiflorus, Lathyrus nissolia, Conium 

maculatum, Lathyrus pratensis, Cirsium eriophorum, Chrysanthemum segetum, 

Sanguisorba officinalis, Barbarea vulgaris, Crocus vernus, Barbarea intermedia, 

Cruciata laevipes,  

Cynosurus cristatus 

 

ecotoopgroepwaarde 0,66 

Lamium maculatum, Mentha arvensis 

 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Plantago lanceolata, Bromus sterilis, Melilotus officinalis, Linaria vulgaris, 

Clematis vitalba, Convolvulus arvensis, Solidago gigantea, Fallopia japonica, 

Erysimum cheiranthoides, Cynodon dactylon, Stellaria graminea, Festuca 

arundinacea, Trifolium dubium, Veronica filiformis, Aethusa cynapium, Agrimonia 

procera, Alchemilla glabra, Vicia sepium, Arrhenatherum elatius, Bellis perennis, 

Carex ovalis, Veronica chamaedrys, Stachys arvensis, Campanula patula, Trifolium 

subterraneum, Trifolium pratense, Avena fatua, Achillea millefolium, Phleum 

bertolonii, Ranunculus acris, Papaver dubium, Ornithogalum umbellatum, Myosotis 

discolor, Montia minor, Mentha pulegium, Raphanus raphanistrum, Medicago 

lupulina, Tanacetum vulgare, Viola arvensis, Solidago canadensis, Rumex acetosa, 

Leucanthemum vulgare, Hypericum dubium, Lactuca serriola, Sedum telephium, 

Gnaphalium uliginosum, Saponaria officinalis, Geranium pusillum 

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Ballota nigra, Rubus idaeus, Melilotus altissimus, Epilobium roseum, Cerastium 

fontanum, Tragopogon pratensis, Allium vineale, Myosotis arvensis, Potentilla 

anglica, Narcissus pseudonarcissus subsp. , seudonarcissus, Lotus corniculatus 

subsp. tenuis, Angelica sylvestris, Cardamine hirsuta 
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K61 pioniersvegetaties en graslanden op droge, voedselarme, zure bodem 

 

ecotoopgroepwaarde 1 

Diphasiastrum tristachyum, Spergula morisonii 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Genista pilosa, Lycopodium clavatum, Genista anglica 

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Calluna vulgaris, Rumex acetosella, Cuscuta epithymum, Danthonia decumbens, 

Agrostis vinealis, Deschampsia flexuosa  

 

 

K62 pioniersvegetaties en graslanden op droge, voedselarme, neutrale bodem 

  

ecotoopgroepwaarde 1 

Silene gallica, Thymus serpyllum, Dianthus deltoides, Trifolium scabrum, 

Antennaria dioica, Trifolium striatum, Tuberaria guttata, Teesdalia nudicaulis, 

Corynephorus canescens, Jasione montana, Scleranthus perennis, Holosteum 

umbellatum, Potentilla argentea, Filago arvensis, Filago minima, Ornithopus 

perpusillus, Myosotis stricta, Mibora minima, Lupinus polyphyllus, Vulpia 

bromoides, Hieracium bauhinii, Hieracium piloselloides, Scorzonera humilis 

ecotoopgroepwaarde 0,5 

Galium verum, Hieracium pilosella, Herniaria glabra, Aira caryophyllea, 

Gnaphalium sylvaticum, Erica cinerea, Aphanes inexspectata, Campanula 

rotundifolia, Filago vulgaris, Aira praecox, Teucrium scorodonia, Hypericum 

pulchrum, Viola curtisii, Sedum rupestre, Hypochoeris glabra, Sedum sexangulare, 

Potentilla neumanniana, Poa bulbosa, Spergularia rubra, Sedum album 

ecotoopgroepwaarde 0,33 

Hieracium lachenalii, Luzula campestris, Hieracium laevigatum, Arabidopsis 

thaliana, Hypochoeris radicata, Rumex acetosella, Danthonia decumbens, Cuscuta 

epithymum, Cerastium semidecandrum, Cerastium arvense, Rosa pimpinellifolia, 

Agrostis vinealis, Viola canina, Veronica officinalis, Hieracium umbellatum 
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Bijlage 4.1.:   Ionengehaltes van de onderscheiden watertypen 
        (de Roode & Poortvliet, 2001) 
 
Gemiddelde waarden (gem.) en standaardeviaties (stdev.) van de verschillende 

chemische parameters (conductiviteit in µµµµS/cm; concentraties in ppm) per 

onderscheiden watertype. Tussen haakjes: aantal metingen. 

 

 

 

 

Type1 (8) 

 

 

Type 2 (8) 

 

 

Type3 (42) 

 

 

Type 4 (46) 

 
Type 5 (20) 

  gem. stdev. gem. stdev. gem. stdev. gem. stdev. gem. stdev.

Cond 

1730,6

3 771,90 2053,13 856,58 1099,90 336,51 544,22 109,32 360,90 162,31

pH 7,04 0,19 6,79 0,42 7,12 0,21 7,30 0,28 6,32 0,65

HCO3 722,88 277,42 537,71 330,94 548,67 137,46 269,61 60,76 88,71 61,14

PO4 0,42 0,49 0,06 0,04 0,50 2,15 0,09 0,24 0,08 0,07

NO3 0,09 0,05 5,46 14,14 1,95 6,64 2,22 4,47 1,70 3,74

NO2 0,01 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,01 0,02

NH4 3,87 4,11 3,80 9,94 1,35 2,69 0,24 0,36 0,20 0,19

SO4 22,21 12,26 563,88 447,19 93,66 73,87 43,13 34,26 70,00 32,88

Cl 281,80 191,18 314,74 406,92 90,41 70,70 35,72 19,92 33,67 26,31

Na 184,94 124,43 100,54 77,81 67,52 67,46 19,59 9,16 16,43 11,44

K 53,90 95,94 5,51 6,48 21,56 30,04 4,75 6,08 4,22 2,90

Ca 183,88 100,67 428,00 153,67 157,60 50,05 99,93 21,16 47,01 26,20

Mg 28,36 19,42 39,72 47,07 23,23 16,14 5,72 3,80 5,58 3,87

Fe 5,56 3,80 4,16 4,63 3,24 7,38 2,23 8,88 5,40 8,30
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Bijlage 5.1.:  Visualisering + score voor de locale speciespool 
van diverse ecotoopgroepen per natuurontwikkelingsterrein 

 
 
5.1.1. Droge schraallanden en heide 
 

Heidebos 
 
Ecotoopgroep K61     Ecotoopgroep K62  

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op droge, voedselarme zure    op droge, voedselarme neutrale   

bodem       bodem 

      
    
    
 
 
 
 
 
 
           

 
PK61 =  3,9      PK62 =  18,6 
 

 

Hageven 
 

HV1 

 

Ecotoopgroep K41     Ecotoopgroep K42 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op vochtige, voedselarme zure    op vochtige, voedselarme neutrale  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
   
 
           
 

PK41 =  3,5      PK42 = 3,3 
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HV2-4 
 

Ecotoopgroep K61     Ecotoopgroep K62  

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op droge, voedselarme zure    op droge, voedselarme neutrale   

bodem       bodem 

      
    
    
 
 
 
 
 
 
           

 
PK61 =  6,7      PK62 =  8,1 

 

 

Teut 
 

TT2 

 

Ecotoopgroep K41     Ecotoopgroep K42 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op vochtige, voedselarme zure    op vochtige, voedselarme neutrale  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 

 
 
 
 
 
 

PK41 =  17,7      PK42 = 4,3 
 

 

TT1 

 

Ecotoopgroep K61     Ecotoopgroep K62  

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op droge, voedselarme zure    op droge, voedselarme neutrale   

bodem       bodem 

      
    
    
 
 
 
 
 
 
           

 
PK61 =  16,2      PK62 =  15,7 
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5.1.2. Vochtige tot natte schraallanden en heide  
 

Vliegveld Ursel 
 

Ecotoopgroep K41     Ecotoopgroep K42 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op vochtige, voedselarme zure    op vochtige, voedselarme neutrale bodembodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PK41 =  6,7      PK42 = 7,1  
 

 

Gulke Putten 
 
Ecotoopgroep K21     Ecotoopgroep K22 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op natte, voedselarme zure    op natte, voedselarme neutrale  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PK21 =  7      PK22 = 21,9 
 
 
 
Ecotoopgroep K41     Ecotoopgroep K42 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op vochtige, voedselarme zure    op vochtige, voedselarme neutrale  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PK41 = 8,9      PK42 = 27,6 
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Molsbergen 
 
Ecotoopgroep K21     Ecotoopgroep K22 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op natte, voedselarme zure    op natte, voedselarme neutrale  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
          
 

 PK21 =  2      PK22 = 2 
 
 
Ecotoopgroep K41     Ecotoopgroep K42  

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op droge, voedselarme zure    op droge, voedselarme neutrale   

bodem       bodem 

      
    
    
 
 
 
 
 
 
           

 
PK41 =  2,8      PK42 =  14,3 

 
 

 

Ecotoopgroep K61     Ecotoopgroep K62  

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op droge, voedselarme zure    op droge, voedselarme neutrale   

bodem       bodem 

      
    
    
 
 
 
 
 
 
           

 
PK61 =  0,8      PK62 =  3,1 
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Turnhouts Vennengebied  
 

TV1 

 

Ecotoopgroep A12     Ecotoopgroep A17 

water- en verlandingsvegetaties     water- en verlandingsvegetaties 

in stilstaand, voedselarm,     in stilstaand, matig voedselrijk 

neutraal tot basisch water    water 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           

 
PA12 =  0,8       PA17 = 7,3 

 

TV1bis  
 

Ecotoopgroep K27     Ecotoopgroep K42 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op natte, matig voedselrijke    op vochtige, voedselarme, neutrale  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PK27 =  28      PK42 = 8,8 

 
 

TV3, TV4 

 

Ecotoopgroep K21     Ecotoopgroep K22 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op natte, voedselarme zure    op natte, voedselarme neutrale  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PK21 =  11      PK22 = 6,2 
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Ecotoopgroep K41     Ecotoopgroep K42 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op vochtige, voedselarme zure    op vochtige, voedselarme neutrale  

bodem       bodem 
     

     
  
 
 
 
 
 
 

 

 

K41 =  5,9      PK42 = 7,3 
 

 

 
 

Ruilverkaveling Ravels 
 

Ecotoopgroep K41     Ecotoopgroep K42 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op vochtige, voedselarme zure    op vochtige, voedselarme neutrale  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
           

 
 

PK41 =  2      PK42 = 3,8 
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5.1.3. Vochtige tot natte matig voedselrijke graslanden  

 

Leiemeersen 
 

LM1 en LM3 
 

Ecotoopgroep K27      

pioniersvegetaties en graslanden      

op natte, matig voedselrijke bodem      

      
       
 
 
 
 
 
 
           

 
 

Pk27 = 31,2      
 

 

 

Daknamse Meersen  
 

DM 3 

 

Ecotoopgroep A17     Ecotoopgroep A18 

water- en verlandingsvegetaties     water- en verlandingsvegetaties 

in stilstaand, matig voedselrijk    in stilstaand, voedselrijk 

water       water 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PA17 =  35,9       PA18 = 34,6 
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DM 1,6 
 

Ecotoopgroep K27     Ecotoopgroep K46 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op natte, matig voedselrijke    op vochtige, matig voedselrijke  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
          
 

 PK27 =  61,2      PK46 = 54,1 
 

 
Smeetshof 
 

SH 1-4 

 

Ecotoopgroep K27     Ecotoopgroep K46 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op natte, matig voedselrijke    op vochtige, matig voedselrijke  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PK27 =  6,8      PK46 = 9,2 
 
 

SH5 
 

Ecotoopgroep K27     Ecotoopgroep K46 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op natte, matig voedselrijke    op vochtige, matig voedselrijke  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PK27 =  14,6      PK46 = 23,8 
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Achter Schoonhoven 
 

AS2 

 

Ecotoopgroep K22     Ecotoopgroep K27 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op natte, voedselarme, neutrale    op natte, matig voedselrijke 

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PK22 =  7,3      PK27 = 19,7 

 

 

Ecotoopgroep K42     Ecotoopgroep K46 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op vochtige, voedselarme neutrale   op vochtige, matig voedselrijke  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PK42 =  6,2      PK46 = 30,2 
 

 

 

AS4 en AS5 

 

Ecotoopgroep K27     Ecotoopgroep K46 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op natte, matig voedselrijke    op vochtige, matig voedselrijke  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
          
 

 PK27 =  31,6      PK46 = 53,6 
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5.1.4. Natte, zilte poldergraslanden 
 

TRP Raversyde (TRP1) 
  
Ecotoopgroep bK20     Ecotoopgroep bK40 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op natte, brakke bodem     op vochtige, brakke bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PbK20 = 1,3      PbK40 = 5,8  
 
 
 

Ecotoopgroep bK60     

pioniersvegetaties en graslanden    

op droge, brakke bodem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

PbK60 = 5,1 
 

 

   

  

   x 
 

 

2 

 

3 

 

   

  

   x 
 

3 

 

8 

 

11 

 

   

  

   x 
 

2 

 

9 

 

9 
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Uitkerkse Polder  
 

UP1 
 

Ecotoopgroep bK20     Ecotoopgroep bK40 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op natte, brakke bodem     op vochtige, brakke bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PbK20 = 24,9      PbK40 = 10,2  
 

 

Ecotoopgroep zK20      

pioniersvegetaties en graslanden      

op natte, zilte bodem     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PzK20 = 14,3 
 
 

UP3 
 

Ecotoopgroep bK20     Ecotoopgroep bK40 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op natte, brakke bodem     op vochtige, brakke bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PbK20 = 20,1      PbK40 = 9,9  
 

 

 

 

 

 

10 

 

7 

 

 

7 

               
x 11  

 

8 

 

6 

 

9 

 

7 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 
x 5 

 

4 

 

2 

 

3 

 

3 

 

6 

 

3 

 

 

4 

          

x  7  
 

3 

 

3 

 

5 

 

5 

 

1 

 

7 

 

 

4 

     x     

   10 
 

7 

 

1 

 

7 

 

11 

 

6 

 

9 

 

 

1 

x 

3 
 

2 

 

1 

 

3 

 

5 
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Ecotoopgroep zK20      

pioniersvegetaties en graslanden      

op natte, zilte bodem     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PzK20 = 10,7  

 

 

5.1.5. Graslanden op droge tot matig vochtige leemgronden  

 

Moenebroek 
 
MB2 

 
Ecotoopgroep K46      

pioniersvegetaties en graslanden      

op vochtige, matig voedselrijke    

bodem       

      
       
 
 
 
 
 
 
           

 
 

PK46 =  53 
 
 

MB3 
 
Ecotoopgroep K46      

pioniersvegetaties en graslanden      

op vochtige, matig voedselrijke    

bodem       

      
       
 
 
 
 
 
 
           

 
 

PK46 =  59,6    

  

3 

 

 

1 

     x     

6  
 

3 

  

4 

 

7 

 

6 

 

28 

 

37 

 

20 

   x        

   23 
 

 

 

13 

  

22 

  

26 

 

 

6 

         

  28x      
 

37 

 

20 

 

23 
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Rosdel 
 

Ecotoopgroep K43     Ecotoopgroep K46 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op vochtige, voedselarme basische   op vochtige, matig voedselrijke  

bodem       bodem 

    
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PK42 =  9      PK46 = 65,4 
 
 

Altenbroek 
 
AB1 

 

Ecotoopgroep K43     Ecotoopgroep K46 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op vochtige, voedselarme basische   op vochtige, matig voedselrijke  

bodem       bodem 

      
     
  
 
 
 
 
 
 
           
 

PK43 = 24      PK46 = 64,4 
 

 

3 

  

5 

 

1 

 

   x 5                              

 

3 

 

2 

  

4 

 

22 

  

22 

 

22 

     
   x34   

 

27 

 

15 

 

1 

 

23 

 

8 

 

9 

 

4 

 

9 

      x 

   13                                 

 

6 

   

7 

 

26 

 

18 

 

20 

 

16 

    x 

   34  
 

20 

   

25 
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AB3 en AB5 

 

Ecotoopgroep K43     Ecotoopgroep K46 

pioniersvegetaties en graslanden    pioniersvegetaties en graslanden  

op vochtige, voedselarme basische   op vochtige, matig voedselrijke  

bodem       bodem 

  
     
  
 
 
 
 
 
 
           

 
PK43= 19,2      PK46 = 61,8

 

9 

 

4 

 

 

13 

      

   6 x                            

 

8 

  

7 

 

9 

 

18 

 

20 

 

 

34 

     
  20 x 

 

27 

  

25 

 

32 
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BIJLAGE 6.1 :  
presentie en bedekking (%) van doelsoorten in de 
onderzochte terreinen  
(natuurreferentieterrein vet gedrukt) 

 

6.1.1. Graslanden op droge tot matig vochtige leemgronden 
 

 
 AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 MB1 MB2 MB3 RD1 RD2 RD4 RD5 RD6 RD7 

Agrimonia eupatoria    2,0       3,0     

Alopecurus pratensis   0,3 2,0    2,7 1,3       

Anthoxanthum odoratum  2,0    4,0 1,0         

Campanula rapunculus  1,0 1,0             

Cardamine pratensis       0,5         

Centaurea jacea  3,0 0,3 2,0  1       2,0   

Cynosurus cristatus  4,0    2,0  1,3 2,7       

Daucus carota  0,5         0,5     

Galium verum  4,0              

Hieracium laevigatum             2,0   

Hieracium maculatum             1,0   

Hieracium pilosella      1,0 6,0         

Hieracium prealtum 

ssp. bauhinii 

    0,5           

Hypericum dubium  1,0              

Hypericum perforatum     1,0 2,0    0,3 1,0  1,0   

Hypochaeris radicata  1,0   0,3 0,5 2 6,7 0,3   0,7  2,0  

Inula conyzae             1   

Juncus inflexus     1,5           

Kickxia elatine              1,0  

Knautia arvensis  1,0  2,0       1,0     

Lathyrus pratensis  1,0              

Leontodon hispidus   30,7             

Leucanthemum vulgare   7,3 1,0  4,0     10,5     

Lotus corniculatus   2,0  2,0  4,0          

Luzula campestris  2,0    1,0 1,0         

Ononis repens ssp. 

repens 

 2,0  4,0            

Origanum vulgare   0,7 2,0 0,5     1,3 3  4,0   

Pimpinella saxifraga    2,0            

Prunella vulgaris     0,5     1,3 1,0     

Ranunculus acris  0,5 0,3 1,0   1,0 4,3 1,3       

Rosa canina  2,0  4,0        0,7    

Rumex acetosa  3,0 1,0   3,0 2,0 0,7        

Silene dioica    2,0            

Silene latifolia            1,0  1,0   

Silene vulgaris    1,0            

Stellaria graminea  1,5   1,0           

Trifolium pratense  2,5  2,0  0,5          

                

aantal doelsoorten 0 18 8 14 7 11 7 5 4 3 8 2 7 2 0 
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6.1.2. Natte, matig voedselrijke graslanden 
 

 AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 DM1 DM2  DM3 DM4 DM5 DM6 LM1 LM2 LM3 LM4 SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 

Achillea ptarmica         0,7            2,3 

Alisma plantago-

aquatica 

       1,3       0,2     0,7  

Alopecurus pratensis  6,7 2,7                   

Angelica sylvestris 0,3   4,0    0,3      5,5       1,3 

Anthoxanthum odoratum 6,0 2,0 16,

7 

3,7     3,3   0,7  3,0        

Briza media 0,7                     

Caltha palustris s.l.         0,7 2,0  4,0          

Cardamine pratensis 0,7 2,7 0,3   0,3    4,0 2,0 1,7 0,3 3,3 1,8       

Carex acuta      1,0   11,

3 

2  2  7,0 2,0      9,7 

Carex curta                0,7  0,3    

Carex demissa                5,0  1,0 1,0 0,7  

Carex disticha              4,3 2,2       

Carex echinata                  0,7    

Carex nigra 0,3             0,5 0,4       

Carex ovalis 0,7               2,3  0,7  0,7  

Carex panicea 21,0              1,4       

Carex pseudocyperus        3,3              

Centaurea jacea 3,3  1,3 0,3          0,3        

Cirsium palustre        0,7 2,7     5,5 0,2 0,3 0,3    2,7 

Crepis biennis   2,0 0,3                  

Cynosurus cristatus 0,7            2         

Dactylorhiza maculata              0,3        

Dactylorhiza majalis 1,0                     

Dactylorhiza majalis 

ssp. praetermis. 

             1,0 0,6       

Eleocharis palustris 

ssp. palustris 

           0,3   4,6       

Eleocharis palustris 

ssp. uniglumis 

              0,4       

Equisetum fluviatile              1,0        

Equisetum palustre   0,3   0,7  1,3 1,3 2,0    6,8        

Filipendula ulmaria  1,3            11       7,0 

Galium palustre          2,0    1,0 1,6    1,0  0,3 

Galium uliginosum            0,7  2,8        

Hydrocotyle vulgaris         3,3       0,7   2,0   

Hypericum dubium        1,3            1,3  

Juncus acutiflorus 6,0 1,3            8,3 8,4       

Juncus articulatus      1,0  2,7    0,3   2,8 1,3 1,0 1,3  4,0  

Juncus compressus      1,3                

Juncus inflexus      0,7         0,2       

Lathyrus pratensis  1,3 1,3  0,3         0,8        

Leontodon hispidus   2,0 0,7                  

Leucanthemum vulgare 0,3  1,3 1,0                  

Lotus corniculatus 

ssp. corniculatu 

1,3 1,3   0,3                 

Lotus uliginosus         1,3      0,4 1,3  2,0 4,0 7,3 0,3 

Luzula campestris   0,7                   

Luzula multiflora 1,7                     

Lychnis flos-cuculi 0,3   0,3  0,3    7,0  0,3  5,5 1,0    1,0  1,0 

Mentha pulegium         0,7             

Pedicularis palustris            0,3  2,5 6,8       

Potentilla anserina         0,3             
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 AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 DM1 DM2  DM3 DM4 DM5 DM6 LM1 LM2 LM3 LM4 SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 

Ranunculus acris 2,7 2,7 1,7  0,3    2,0 2,0  1,0 2,0 4,8 0,2       

Ranunculus flammula         2,0   7,7  0,5 3,8 2,0 1,3  2,0 0,7  

Rhinanthus 

angustifolius 

           0,3  1,8 0,4       

Rhinanthus minor 4,0                     

Rumex acetosa 1,0 2,0 1,3 1,3   1,0  0,3  1 0,3  1,5        

Samolus valerandi        1,0              

Saxifraga granulata   0,7 0,3                  

Scirpus lacustris 

ssp. lacustris 

                   0,7  

Scirpus setaceus               0,2 0,3      

Senecio aquaticus      1,0         8,4       

Sparganium erectum        1,0            0,3  

Stellaria graminea   1,0                1,0   

Stellaria palustris              0,3        

Stellaria uliginosa                 1,0    0,3 

Succisa pratensis 23,3                     

Thalictrum flavum         1,3             

Trifolium pratense 1,3  2,7 0,3 0,7       0,3  6,3 7,4 0,3      

Typha latifolia        11,

3 

             

Valeriana officinalis              2,3        

Veronica scutellata              0,3 0,4       

                      

aantal doelsoorten 20 9 15 10 4 8 1 10 14 7 2 14 3 27 24 10 4 6 7 9 9 

 

 

 

6.1.3. Vochtige tot natte schraallanden en heiden 
 

 VU1 VU2 GP1 GP2 HV1 LD1 LD2 MOB

1 

MOB

2 

RA1 RA2 TT2 TT3 TV1 TV1

bis 

TV1

bis

2 

TV2 TV3 TV4 TV5 

Aira caryophyllea     2,0                

Aira praecox     2,0                

Alopecurus pratensis       11,

3 

             

Anthoxanthum 

odoratum 

1,3 0,3    0,7 14,

0 

  2,0 23,

3 

46,

7 

      3,0  

Calluna vulgaris 2,7    4,0     7,0 0,7 1,3 16,

7 

    1,7   

Cardamine pratensis   3,0   0,7 1,3 0,7 1,0   1,3         

Carex binervis 6,7   3,7                 

Carex demissa 8,7                1,0 1,0   

Carex echinata    0,3                 

Carex nigra    0,3        0,7         

Carex oederi ssp. 

oederi 

                 0,3   

Carex ovalis           0,3 2,0   1,7      

Carex pallescens 3,3                    

Carex panicea 0,7   5,3      2,0       1,0 4,7   

Carex pilulifera 0,3         1,0           

Centaurea jacea                   1,0  

Centaurium erythraea  1,0   2,0          0,3   0,7   

Cirsium palustre 0,3    0,7          0,7      

Dactylorhiza 

maculata 

   0,7           0,3  2,0    

Danthonia decumbens 3,0                    



 237

 VU1 VU2 GP1 GP2 HV1 LD1 LD2 MOB

1 

MOB

2 

RA1 RA2 TT2 TT3 TV1 TV1

bis 

TV1

bis

2 

TV2 TV3 TV4 TV5 

Drosera intermedia                 2,0 5,0   

Drosera rotundifolia    2,0                 

Eleocharis 

multicaulis 

             1,0       

Eleocharis palustris 

ssp. palustris 

   1,3          1       

Equisetum palustre    2,7    1,3             

Erica tetralix 9,7   7,0      1   38    4 2,7   

Galium palustre               0,7   0,7   

Galium uliginosum   0,3     0,3 4,0            

Hieracium umbellatum          2,0           

Hydrocotyle vulgaris 0,7                 1,3   

Hypericum perforatum      0,7             0,5  

Hypericum pulchrum 0,7                    

Hypochaeris radicata          1,0 2,0        1,0  

Jasione montana                   0,5  

Juncus acutiflorus 4,7   10,

3 

                

Juncus articulatus  1,3 0,3  1,3 1,3     0,3   2,3 2,0 2,0  7,3   

Leucanthemum vulgare                   1,0  

Littorella uniflora              3,3       

Lotus corniculatus 

ssp. corniculatu 

 0,7    17,

3 

              

Lotus uliginosus  7,3   0,3    1,3  14    4,0  1,0 3,3 6,0  

Luzula campestris      2,0     0,7        0,5  

Luzula multiflora 1,3    0,7     0,5       2,0    

Lychnis flos-cuculi           0,3 0,7       3,0  

Lycopodiella 

inundata 

                 0,3   

Lythrum portula              18,

7 

      

Montia fontana   0,3                  

Narthecium 

ossifragum 

   0,7                 

Ornithopus 

perpusillus 

          0,3          

Osmunda regalis     1,3    0,7            

Pedicularis 

sylvatica 

1,3                1,0    

Polygala 

serpyllifolia 

1,7   1,0      0,5       1,0    

Potentilla anserina        0,7             

Potentilla erecta 5,3   1,0      16 1,0      1 0,3   

Prunella vulgaris 0,3                    

Ranunculus acris  0,3 1,0   1,3 2,0            0,5  

Rhynchospora fusca                  0,3   

Rumex acetosa  1,0    0,7 5,3     0,3   0,3    2,0  

Rumex acetosella     0,3 1,0    1,0         3,5  

Rumex hydrolapathum              0,3       

Scirpus cespitosus             1,3        

Scirpus setaceus               2,0  1,0 0,3   

Stachys palustris 0,3                    

Stellaria graminea   0,3       0,5 0,7        0,5  

Stellaria uliginosa   0,3                  

Trifolium pratense  0,3                 2,0  

Veronica officinalis     0,7    1,3            

                     

aantal doelsoorten 19 8 7 13 11 9 5 4 5 12 11 7 3 6 9 1 11 15 14 0 
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6.1.4. Droge schraallanden en heiden 
 

 HB1 HB3 HB4 HB5 HB6 HB7 HV2 HV3 HV4 HV5 TT1 TT4 

Aira caryophyllea       8,0 6,3  7,0   

Aira praecox 1,3 3,0 1,3 0,7   6,7 6,7 2,0  1,0  

Anthoxanthum odoratum   0,7 7,3       2,7  

Calluna vulgaris  43,3       0,7 7,0 31,3 66,7 

Centaurium erythraea     0,7   0,3     

Cirsium palustre         0,7    

Corynephorus canescens            1,3 

Cytisus scoparius    0,7         

Festuca ovina        0,7  7,0 26,7 19,3 

Genista anglica           0,3  

Hieracium pilosella           1,3  

Hypericum humifusum   0,7 0,3         

Hypericum perforatum 1,0 1,3  1,0 1,3        

Hypochaeris radicata           0,3  

Lotus corniculatus ssp. 

corniculatu 

    0,7        

Luzula campestris 0,3 9,7 3,0 1,0   0,3 7,0 4,7  6,7  

Luzula multiflora       2,7      

Ornithopus perpusillus   1,7 0,7         

Prunella vulgaris 0,3            

Rosa canina 0,7            

Rumex acetosella 5,3 2,7 12,7 1,0 4,3  9,3 3,0 3,3  2,7 1,0 

Scleranthus annuus   0,7          

Silene latifolia (subsp. 

alba) 

    0,3        

Spergula morisonii        0,7     

Stellaria graminea    0,3         

Teesdalia nudicaulis   1,3          

Teucrium scorodonia  0,7 0,3  0,3        

Veronica officinalis 0,3 0,7 8,0 2,7 2,7  2,0 1,0 2,0 2,0   

             

aantal doelsoorten 7 7 10 10 7 0 6 8 6 4 9 4 
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6.1.5. Natte, zilte poldergraslanden 
 

 TRP1 TRP2 UP1 UP2 UP3 UP4 

Apium graveolens 0,3 0,3     

Aster tripolium 0,7    0,7  

Atriplex prostrata   5,7 3,3 2,0  

Callitriche truncata ssp. occidentals 0,3      

Carex distans 1,3     0,5 

Carex oederi ssp. oederi 0,3      

Centaurium pulchellum   0,3    

Cynosurus cristatus      3,0 

Eleocharis palustris ssp. palustris 0,3 0,3 1,3    

Glaux maritima    1,3 0,3 2,0 

Hordeum secalinum      1,0 

Juncus ambiguus   1,3  0,3  

Juncus articulatus 2 10,7     

Juncus gerardii 1,0  26,7 5,3 9,3 4 

Juncus inflexus 1,7      

Leontodon hispidus 1,3 0,7     

Lotus corniculatus ssp. tenuifolius      1,0 

Plantago coronopus 0,7      

Potentilla anserina   2,0  0,7 0,5 

Puccinellia distans   0,7 1,0 0,7 1,0 

Ranunculus acris 0,3      

Sagina maritima 1,3      

Salicornia europaea    1,7   

Samolus valerandi 0,7    0,7  

Scirpus maritimus   4,0 2,0   

Scirpus setaceus 1,0      

Spergularia marina   14,0 36,7 31,3 0,5 

Suaeda maritima    8,0   

Trifolium fragiferum 0,7  0,3  0,7 4,0 

Triglochin palustris      1,5 

       

aantal doelsoorten 16 4 10 8 10 11 
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Bijlage 8.1.  Fiches Integratie  
 

8.1.1. Doeltype droge schraallanden en heiden 
 
uitgangs-

situatie 

ingreep/ontwikkelings

-beheer 

 onderzochte 

groep   

# 

RLS 

# kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten t.o.v. 

ref.  

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

stuurfactoren (!,?,+,-) 

Heidebos        

spontane evolutie 

 (konijnenbegrazing+ 

ext.  begrazing 

runderen): 

      

hogere planten 0 10 100 ± N-beschikbaarheid (-), int. konijnenbegrazing 

(+) 

spinnen 8 4 100 + mozaïekvegetatie, open en droog (+) 

loopkevers 7 9 450 + konijnenbegrazing (?) (+) 

mieren 2 2 100 + extensieve begrazing (+) 

sprinkhanen en 

krekels 

1 1 100 ± droge, relatief open grasplot, (+) 

dansvliegen 2 2 200  ± vergrassing (?) (-) 

slankpootvliegen 5 4 100 + lage kruidvegetatie, kaal zand, (+)  

extensieve begrazing (+), vegetatiestructuur 

(+) 

roofvliegen 6 4 125 ++  

dagvlinders 0 4 400 ++ Waardplanten aanwezig (+) 

5 jaar verlaten) 

vliesvleugeligen 20 7 50 ++ vegetatiestructuur (+) 

hogere planten 0 7 100 ± N-beschikbaarheid (-), begrazing (+) 

spinnen 2 2 50  ± te voedselrijk (?) (-) 

loopkevers 6 11 550 + verschraling (?) (+) 

mieren 2 1 50 + extensieve begrazing (+) 

sprinkhanen en 

krekels 

0 0 0 - te weinig grassen, te open vegetatie(?) (-) 

dansvliegen 3 2 200 ++ vegetatiestructuur (+) 

slankpootvliegen 3 5 125  ± idem lage kruidvegetatie, kaal zand, (+)  

extensieve begrazing (+), vegetatiestructuur 

(+) 

akker 

6 jaar verlaten 

roofvliegen 5 3 100 + extensieve begrazing (+), vegetatiestructuur 

(+) 
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dagvlinders 0 1 100 -  

vliesvleugeligen 37 22 157 ++ vegetatiestructuur (+) 

uitgangs-

situatie 

ingreep/ontwikkelings

-beheer 

 onderzochte 

groep   

# 

RLS 

# kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten t.o.v. 

ref.  

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

stuurfactoren (!,?,+,-) 

hogere planten 0 10 100 + N-beschikbaarheid (-), begrazing (+) 

spinnen 5 4 100 + voedselarmer (+) 

loopkevers 4 2 100 - verbossing Amerikaanse vogelkers (-) 

mieren 2 2 100 + extensieve begrazing (+) 

sprinkhanen en 

krekels 

0 0 0 - verbossing (!) (-) 

dansvliegen 2 1 100 + verbossing (!) (-) 

slankpootvliegen 3 4 100 + lang geleden verlaten (?), bronpopulaties 

aanwezig(?) (+) 

roofvliegen 7 3 100 ++ extensieve begrazing (+), vegetatiestructuur 

(+) 

dagvlinders 0 1 100 - verbossing (-) 

11 jaar verlaten 

(± referentie 

schraalland) 

vliesvleugeligen 25 14 100 + verbossing (-) 

 

3 jaar verlaten hogere planten 0 7 100 ± tijd (-) (!) 

hogere planten 0 0 0 - tijd (-) (!) 

spinnen 2 1 25 - tijd (-) (!), hoge voedselrijkdom (-) 

loopkevers 1 1 50 - te natte ondergrond, te vergrast (-) 

mieren 1 1 50 ± vergrassing (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

0 0 0 - te sterke begrazing (?), tijd (-) 

dansvliegen 0 1 100  tijd (!) (-) 

slankpootvliegen 3 3 75 - te sterke begrazing (?), tijd (-) 

roofvliegen 3 0 0 -  

dagvlinders 0 0 0 -  

grasland  ext. begrazing, 3 

jaar verlaten  

vliesvleugeligen 10 1 7 -  

referentie 

natuur, 

droge heide 

spontane evolutie 

 (konijnenbegrazing+ 

extensieve begrazing 

runderen) 

hogere planten 0 7 100 + lage N-beschikbaarheid (!) 
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uitgangs-

situatie 

ingreep/ontwikkelings

-beheer 

 onderzochte 

groep 

  

# 

RLS 

# kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten t.o.v. 

ref.  

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

stuurfactoren (!,?,+,-) 

Hageven        

hogere planten 0 6 150 ± lage N-beschikbaarheid (+)  

spinnen 4 0 0  ± te nat (-) 

loopkevers 7 3 60 - te natte ondergrond, pijpestrootje, (-) 

mieren 1 0 0 - bodemvochtigheid (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

0 0 0 - te nat grasland, periodiek onder water?, (-) 

dansvliegen 2 1 50  te nat en te veel pitrus (?) (-) 

slankpootvliegen 1 3 100 - vroegere bemesting (-) 

roofvliegen 4 2 40 ± vochtigheid (-) 

dagvlinders 0 1 33 ± afwezigheid waardplanten (-) 

20 jaar verlaten, 

ingezaaid 

grasmengsel, 

bemesting gedurende 

eerste jaren, 

extensieve begrazing 

vliesvleugeligen 30 9 47 ± bodemvochtigheid (-) 

hogere planten 0 8 200 ±  

spinnen 6 2 33  ± droge bodem (+),  intensieve begrazing (-) 

loopkevers 5 4 80  ± intesieve begrazing (+), open bodem (+) 
 

mieren 6 1 33 + tijd (-), extensieve begrazing (+) 

sprinkhanen en 

krekels 

1 1 100 ± intensieve begrazing (-), open bodem 
 
(-) 

dansvliegen 1 1 50 ±  

slankpootvliegen 2 1 33  ± open vegetatie, (+) (vooral voor psammofiele 

soorten) 

roofvliegen 5 2 40 ± extensieve begrazing (?) 

dagvlinders 0 2 66 ±  

20 jaar verlaten, 

ingezaaid, extensieve 

begrazing 

vliesvleugeligen 23 8 42 ± extensieve begrazing (?) 

hogere planten 0 6 150 ± lage N-beschikbaarheid (+)  

spinnen 7 3 50  ± mozaïekvegetatie (+) 

loopkevers 7 9 180 + extenseve begrazing (+), mozaïekstructuur in 

korte vegetaties (+) 

mieren 4 0 0 - afstand referentie (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

0 0 0 - begrazing (?) (-) 

dansvliegen 3 1 50 + extensieve begrazing (?) (+)
  

akker 

20 jaar verlaten, 

niet ingezaaid, 

extensieve begrazing  

slankpootvliegen 3 3 100 + mozaïekvegetatie, verschraalde situatie (?) (+) 
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roofvliegen 6 4 75 + vegetatiestructuur (+) 

dagvlinders 2 2 66 ±  

vliesvleugeligen 35 9 47 ± afstand referentie (-) 

uitgangs-

situatie 

ingreep/ontwikkelings

-beheer 

 onderzochte 

groep 

  

# 

RLS 

# kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten t.o.v. 

ref.  

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

stuurfactoren (!,?,+,-) 

hogere planten 0 4 100 ± lage N(-) en P(-)beschikbaarheid (!), extensieve 

begrazing (+) 

spinnen 12 6 100 + open, droge heide (+) 

loopkevers 8 5 100 + droge ondergrond, open vegetatie (+) 

mieren 5 3 100 ++ aanwezigheid kaal zand (+), vegetatiestructuur, 

(+) 

sprinkhanen en 

krekels 

2 1 100 + droge mozaïekvegetatie, heide, (+) 

dansvliegen 2 2 100 ++ open zandgrond, (+) 

slankpootvliegen 2 3 100  ± open vegetatie en lage bodemvochtigheid (?) (+)
 

(1) 

roofvliegen 7 5 100 ++ vegetatiestructuur (+), aanwezigheid kaal zand 

(+) 

dagvlinders 2 3 100 + vegetatiestructuur (+), aanwezigheid kaal zand 

(+) 

referentie 

natuur 

Referentie droge 

heide  

(extensief begraasd) 

vliesvleugeligen 44 19 100 ++ vegetatiestructuur (+), aanwezigheid kaal zand 

(+) 

Teut        

20 jaar, niets doen 

(konijnen, reeën)  

hogere planten 0 9 225 + lage N-beschikbaarheid (+), tijd (!)  

spinnen 10 3 300 + extensieve begrazing (!) (+) 

loopkevers 3 1 25 - ext. begrazing, vergrassing (-) 

mieren 3 2 40 + vergrassing (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

2 0 0 + grasplots, goede vegetatiestructuren (+) 

dansvliegen 4 1 33 - vergrassing (-) 

slankpootvliegen 0 0 0 - vergrassing (?)(-) 

roofvliegen 3 0 0 - geringe vegetatiestructuur (-) 

dagvlinders 0 4 125 + vegetatiestructuur (+) 

akker 

 

vliesvleugeligen 12 0 0 - geringe vegetatiestructuur (-), vergrassing (-) 
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uitgangs-

situatie 

ingreep/ontwikkelings

-beheer 

 onderzochte 

groep 

  

# 

RLS 

# kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten t.o.v. 

ref.  

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

stuurfactoren (!,?,+,-) 

hogere planten 0 10 250 + lage N-beschikbaarheid (+), tijd (!), inzaai 

heidemengsel (+)  

spinnen 7 2 200 + ingezaaid met heide (+) 

loopkevers 2 3 75 + ingezaaid met heide (+) 

mieren 7 3 60 ++ vegetatiestructuur (+), aanwezigheid kaal zand 

(+) 

sprinkhanen en 

krekels 

3 0 0 + ingezaaid met heide (+) 

dansvliegen 5 1 33  te droog (?)(-) 

slankpootvliegen 2 2 67 + lage bodemvochtigheid, kaal zand, inzaaien+ 

roofvliegen 4 2 66 + vegetatiestructuur (+) 

dagvlinders 2 2 66 + vegetatiestructuur (+) 

 20 jaar, inzaaid 

heidemaaisel  

vliesvleugeligen 18 1 33 ±  

hogere planten 0 4 100 ±  

spinnen 8 1 100  ± open heidevegetatie (+) 

loopkevers 2 4 100 ++ open heidevegetatie (+) 

mieren 9 5 100 ++ vegetatiestructuur (+), aanwezigheid kaal zand 

(+) 

sprinkhanen en 

krekels 

2 1 100 + relatief open vegetatie (+) 

dansvliegen 1 3 100 + te open en te droog (-) 

slankpootvliegen 2 3 100 + lage bodemvochtigheid, kaal zand (+) 

roofvliegen 5 3 100 ++ vegetatiestructuur (+), Tijd (+), aanwezigheid 

kaal zand (+) 

dagvlinders 0 3 100 +  

referentie 

natuur 

Referentie droge 

heide  

vliesvleugeligen 29 3 100 ++ vegetatiestructuur (+), Tijd (+), aanwezigheid 

kaal zand (+) 
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8.1.2. Doeltype vochtige tot natte schraallanden en heiden 

 
uitgangs-

situatie 

ingreep/ 

ontwikkelings-beheer 

 onderzochte 

groep 

  

# 

RLS 

# kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten tov. 

ref.  

zaadbank: 

# kenm.  

soorten 

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,(+),(-)) 

Teut         

hogere planten 0 5 250  ± inzaai (+), tijd (+) 

spinnen 2 0 0  - natte heide (-) 

loopkevers 2 1 25  ± natte ondergrond (-) 

mieren 1 1 50  ± vergrassing (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

2 0 0  - te natte heideplot (-) 

dansvliegen 1 2 67  + ingezaaid met heidemaaisel (+) 

20 jaar, inzaai 

heidemaaisel  

slankpootvliegen 2 0 0   ± tijd (?) (-), te nat (?) (-) 

akker 

20 jaar, niets doen hogere planten 0 7 250  ± matige N-beschikbaarheid (+), tijd 

(+) 

ref. natuur, 

vochtige 

heide 

beheer = niets doen hogere planten 1 3 100  ±  

Hageven         

hogere planten 1 11 -  + tijd(+)(!), lage P-beschikbaarheid 

(+)(!), afgraven (+) 

spinnen 4 3 50  + plaggen  (+), venomgeving (-) 

loopkevers 9 7 140  ++ plaggen  (+) 

mieren 1 0 0  - beperkte vegetatiestructuur (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

0 0 0  - afgraven (!) (-) 

dansvliegen 2 1 50  + plaggen (?) (+) 

akker plaggen (2 jaar) 

slankpootvliegen 4 3 133  + afgraven (+), aanwezigheid van 

bronpopulaties (+) 

Vliegveld 

Ursel  

        

bemest 

grasland 

maaibeheer (2 jaar) hogere planten 0 8 44 3 ± lage P- en N-beschikbaarheid (!) 

ref. natuur, 

heischraal 

grasland 

maaibeheer hogere planten 4 18 100 8 ++ lage P- en N-beschikbaarheid (!) 
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uitgangs-

situatie 

ingreep/ 

ontwikkelings-beheer 

 onderzochte 

groep 

  

# 

RLS 

# kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten tov. 

ref.  

zaadbank: 

# kenm.  

soorten 

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,(+),(-)) 

Gulke Putten         

bemest 

grasland 

graasbeheer hogere planten 0 7 54 6 ± hoge P- en N-beschikbaarheid (-) (!) 

referentie 

natuur, 

natte heide 

plaggen, extensief 

graasbeheer 

hogere planten 5 13 100 6 ++ lage P- en N-beschikbaarheid (+) (!) 

Langdonken         

matig 

voedselrijk 

grasland 

afplagging (1 jaar) hogere planten 0 9 -  + sterke reductie beschikbaar P (!), 

tijd (-) 

Molsbergen         

sterk bemest 

landduin 

afplagging hogere planten 1 5 -  + sterke reductie beschikbaar P (!), 

tijd (-) 

Ruilverkave-

ling Ravels 

         

akker afgraving hogere planten 0 11 92  + lage P- en N-beschikbaarheid (!), 

maaibeheer (+) 

ref natuur, 

vochtige 

heide 

niets doen hogere planten 2 12 100  ++  

Turnhouts 

Vennengebied 

        

diepe afgraving 

(venmilieu) 

hogere planten 1 6 -  ++ Afgraving: sterke reductie N en P 

(+), tijdelijke inundatie (+) 

akker 

afplagging hogere planten 2 9 81  ++ Afgraving: sterke reductie N en P (+) 

ref. natuur, 

vochtige 

heide 

rotatiebeheer 

(plaggen) 

hogere planten 5 11 100  ++  

akker afgraving nat hogere planten 4 15 -  ++ Afgraving: sterke reductie P en N (+) 

 afgraving vochtig hogere planten 0 14 -  ++ Afgraving: sterke reductie P en N (+) 
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8.1.3. Doeltype matig voedselrijke vochtige tot natte graslanden 
 
uitgangs-

situatie 

ingreep/ 

ontwikkelings-beheer 

onderzochte groep # 

RLS 

# kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten  

tov. ref.  

zaadbank: 

# kenm.  

soorten 

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,(+),(-)) 

Leiemeersen         

hogere planten 0 8 100  +  

mieren 0 0 0  - tijdelijk te hoge waterstand (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

0      

dansvliegen 3 4 100  ++  

slankpootvliegen 4 3 100  ++ rotatiebeheer, tijd (+) 

ref. natuur  

nat (Riet-

Dottergrasland

) 

maaibeheer  

dagvlinders 0 0 200  ± afwezigheid waardplanten (-) 

hogere planten 4 24 100 14 ++  

spinnen 2 2 100  +  

loopkevers 1 1   + vegetatiestructuur (+) 

mieren 1 1 100  ± tijdelijk  te hoge waterstand (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

0 0   - te vroeg gemaaid (?), periodieke 

overstroming (-) 

dansvliegen 3 5 100  ++ hoge vochtigheid (+) 

slankpootvliegen 5 4 100  ++ rotatiebeheer, tijd (+) 

referentie 

natuur vochtig 

dottergrasland 

maaibeheer  

dagvlinders 0 1 100  ± tijdelijk  te hoge waterstand (-) 

hogere planten 2 8 100  + herstel hydrologie, lage productie, 

vlotte kolonisatie (+) 

mieren 0 0 0  - tijdelijk  te hoge waterstand (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

0 0   - te nat (continue overstroming) (-) 

dansvliegen 1 3 75  + afgraven en maaien (+) 

slankpootvliegen 3 1 33  + afgraven levert hier goede 

resultaten, (+) 

afgraving nat 

dagvlinders 0 0 0  - tijdelijk  te hoge waterstand (-), 

afwezigh. waardplanten (-) 

hogere planten 4 27 112  ++ herstel hydrologie, lage productie, 

vlotte kolonisatie 

spinnen 3 1 50   ± afgraven?, (+) 

loopkevers 1 1 100   ± vegetatiestructuur (+), 

bronpopulaties aanwezig (+) 

zeer 

voedselrijk 

slibstort 

 

afgraving vochtig  

mieren 0 0 0  - tijdelijk  te hoge waterstand (-) 
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sprinkhanen en 

krekels 

1 1   - vroege maaibeurt (-)(?), periodieke 

overstroming, (-) 

dansvliegen 3 5 100  + afgraven en maaien (!)(+) 

  slankpootvliegen 3 1 1   ± afgraven (-) (vnl. oeversoorten) 

uitgangs-

situatie 

ingreep/ 

ontwikkelings-beheer 

 onderzochte 

groep  

# 

RLS 

# kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten  

tov. ref.  

zaadbank: 

# kenm.  

soorten 

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,(+),(-)) 

hogere planten 0 4 16 11 ± korte ontwikkelingstijd (-) 

spinnen 2 1 50   ± maaien (?)(+) 

loopkevers 1 2 200   ± vegetatiestructuur (+), 

bronpopulaties aanwezig (+) 

mieren 0 0 0  -  

sprinkhanen en 

krekels 

0 0   - periodieke overstroming, te vroeg 

gemaaid (?)(-) 

dansvliegen 2 4 80  + maaibeheer (?)(+) 

slankpootvliegen 3 1 25   ± migratie vanuit omliggende 

bronpopulaties (?)(+) 

voedselrijk 

grasland 

(vochtig) 

3 jaar maaibeheer  

dagvlinders 0 2 200  + Aanwezigheid waardplanten (+) 

hogere planten 0 0 0  - nog hoog productief (-), korte 

ontwikkelingstijd (-) 

spinnen 1 0 0  - te recent uit landbouw en te droog(-) 

loopkevers 0 0 0  - te droog, dominantie van grassen (-) 

mieren 1 0 0  - tijd (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

0 0   - tijd (-), te voedselrijk (?) 

dansvliegen 0 2 40  -  

voedselrijk 

grasland 

(matig 

vochtig) 

 

3 jaar maaibeheer  

 

slankpootvliegen 1 0 0  - te kort geleden uit landbouw genomen 

(-)  

hogere planten 1 14 58  + nog vrij productief (-), 

hooiweidebeheer (+), vrij vlotte 

kolonisatie (+)  

spinnen 1 0 0  - tijd (-) 

loopkevers 0 0 0  - geringe vegetatiestructuur, 

dominantie grassen (-) 

mieren 0 0 0  - Tijd (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

0 2   ± drogere grasplot, meer beschikbare 

habitats (+) 

dansvliegen 1 2 40  ± te weinig beheerd (?)(-)  

slankpootvliegen 2 3 75  + goed beheer, tijd (+) 

maïsakker 

(vochtig) 

10 jaar maaibeheer 

dagvlinders 0 0 0  -* *  
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uitgangs-

situatie 

ingreep/ 

ontwikkelings-beheer 

onderzochte groep # 

RLS 

# kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten  

tov. ref.  

zaadbank: 

# kenm.  

soorten 

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,(+),(-)) 

hogere planten 0 0 0  - nog hoog productief (-), korte 

ontwikkelingstijd (-) 

spinnen 1 1 50  - te recent uit landbouw en te droog(-) 

loopkevers 1 1 100  - te droog, (-) 

mieren 0 0 0  - Tijd (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

0 1   - tijd (-), te voedselrijk (?) 

dansvliegen 0 0 0  - te kort geleden uit landbouw genomen 

(-) 

maïsakker 

(matig 

vochtig) 

3 jaar maaibeheer 

slankpootvliegen 1 1 25  - te kort geleden uit landbouw genomen 

(-)  

Daknamse 

Meersen 

        

hogere planten 1 14     

spinnen 2 1 100   ± te voedselrijk, (-) 

loopkevers 0 0 0  - te intensieve begrazing, compactie 

van de bodem (-) 

mieren 1 1 100  ±  

sprinkhanen en 

krekels 

0 0 0  - te hoge begrazingsdruk?, periodiek 

overstromen (?)(-) 

dansvliegen 2 5   ++ hoge vochtigheid (+) 

slankpootvliegen 2 1 100  -  

referentie 

natuur vochtig 

dottergrasland 

extensieve begrazing 

dagvlinders 0 0 0   - **  

hogere planten 0 14     

spinnen 2 1 100   ± te voedselrijk (-) 

loopkevers 1 0 0  - te intensieve begrazing, compactie 

van de bodem (-) 

mieren 1 1 100  ±  

sprinkhanen en 

krekels 

0 1 100  - te hoge begrazingsdruk?, (-) 

dansvliegen 0 2 100  - te droog (?) (-) 

referentie 

natuur nat 

dottergrasland 

extensieve begrazing 

slankpootvliegen 4 4 100  + goede vegetatiestrucruur, (+); 

periodieke overstroming, (-) 

hogere planten 0 7 50  + maaibeheer, herstel lage productie voedselrijk 

(ruig) 

grasland 

10 jaar, jaarlijks 

maaibeheer  
spinnen 2 2 200   ± te recent uit landbouw en overstromen 

(-) 
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loopkevers 1 1 100   ± open vegetatie (+), periodiek 

overstromen (-) 

mieren 2* 1 100  +  

sprinkhanen en 

krekels 

0 1 100  ± maaibeheer (?)(-), extensieve 

begrazing (+) 

dansvliegen 1 2 40   ± enkel maaien?, (-) 

 

slankpootvliegen 4 6 600   ± periodiek overstromen, (-) 

uitgangs-

situatie 

ingreep/ 

ontwikkelings-beheer 

onderzochte groep 

  

# 

RLS 

# kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten 

t.o.v. ref.  

zaadbank: 

# kenm.  

soorten 

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,(+),(-)) 

hogere planten 0 2 14  - korte ontwikkelingstijd (-) 

spinnen 2 2 200   ± te recent uit landbouw en overstromen 

(-) 

loopkevers 0 1 100   ± open vegetatie (+), periodiek 

overstromen (-), maaien (-) 

mieren 1 1 100  ±  

sprinkhanen en 

krekels 

0 1 100  ±  

dansvliegen 2 3 75  + nat, (+) 

3 jaar maaibeheer  

slankpootvliegen 4 4 400   ± periodiek overstromen & maaibeheer?, 

(-) 

hogere planten 0 8 57  ± korte ontwikkelingstijd (-), sterke 

reductie P (+), vernatting (+) 

spinnen 3 1 100   ± te recent uit landbouw en overstromen 

(-) 

loopkevers 3 1 100   ± open vegetatie (+), periodiek 

overstromen (-), maaien (-) 

mieren 2* 1 100  +  

sprinkhanen en 

krekels 

0 1 100  ± afgraven, lange ontwikkelingstijd (+) 

*** 

dansvliegen 1 4 200  + afgraven en nabegrazing, (+) 

 

3 jaar, afgraving 

nat  

slankpootvliegen 5 8 200   ± afgraven, (-) (levert oeversoorten) 
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uitgangs-

situatie 

ingreep/ 

ontwikkelings-beheer 

onderzochte 

groep 

  

# RLS # kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten 

t.o.v. ref.  

zaadbank: 

# kenm.  

soorten 

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,(+),(-)) 

Achter 

Schoonhoven 

        

referentie 

vochtig 

schraalland 

hooilandbeheer hogere planten 4 20  21 ++  

bemest 

grasland 

hooiweide, 3 jaar hogere planten 0 9 45 17 ± productie hoog (-), goede 

beschikbaarheid N  en P 

referentie nat 

glanshavergras

land 

hooilandbeheer hogere planten 1 15   ++  

hooiweide, 3 jaar hogere planten 1 10 66  + overstroming (+), vlotte kolonisatie 

(+), hydrologie onverstoord (+), 

korte ontwikkelingstijd (-) 

akker 

 

hooiweide, 2 jaar hogere planten 0 4 27  ± zeer korte ontwikkelingstijd (-), 

sterke verdroging in de zomer ((-), 

?) 

Smeetshof         

referentie 

dottergrasland 

maaibeheer hogere planten 0 9 100  ±  

4 j braak, extensief 

begraasd 

hogere planten 1 10 111  + lage N(-) en P(-)beschikbaarheid (+), 

goede grondwaterkwaliteit (+), 

extensief beheer (-) 

akker braak (5 j) , 

extensief begraasd 

hogere planten 0 4 44  ± lage N(-) en P(-)beschikbaarheid (+), 

goede grondwaterkwaliteit (+), 

extensief beheer (-) 

akker braak (5 j) , 

extensief begraasd 

hogere planten 0 6 66  ± lage N(-) en P(-)beschikbaarheid (+), 

goede grondwaterkwaliteit (+), 

extensief beheer (-) 

akker  braak (8 j) , 

extensief begraasd 

hogere planten 0 7 78  ± lage N(-) en P(-)beschikbaarheid (+), 

goede grondwaterkwaliteit (+), 

extensief beheer (-) 

akker 

 

akker braak (1,5 j) 

, extensief begraasd 

hogere planten 0 9 100  + lage N(-) en P(-)beschikbaarheid (+), 

goede grondwaterkwaliteit (+), 

extensief beheer (-) 

 

*   toevallig vondsten Lasius platythorax n<5 

**  Oranjetip waargenomen 1 mannetje 

***  kleinschalig plaggen vooral op nattere terreinen betere resultaten 
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8.1.4. Doeltype Zilte poldergraslanden 
uitgangs-

situatie 

ingreep/ 

ontwikkelings-beheer 

 onderzochte 

groep 

  

# RLS # kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten  

tov. ref.  

zaadbank: 

# kenm.  

soorten 

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,(+),(-)) 

Uitkerkse 

Polder 

        

hogere planten 1 10 90  + herstel zilte kwel (+) 

spinnen 1 0 0 - - te voedselrijk (?) (-) 

loopkevers 6 1 -  ++ pionierssituaties **** 

sprinkhanen en 

krekels 

2 1 100  ±  

dansvliegen 8 6 200  ++ afgraving (!) (+) 

8 jaar, tot 1 m 

afgraving, herstel 

invloed zilt 

grondwater 

slankpootvlieg

en 

7 5 60  + kortgrazige vegetatie, open plekken 

(+) 

hogere planten 1 10 90  + herstel invloed zilt water (+), lage 

productie (+) 

spinnen 1 0 0 -  te voedselrijk (?)(-) 

loopkevers 3 2 -  + afgraving (+), zilt grondwater (+), 

overstroming (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

2 1 100  ±  

dansvliegen 4 5 167  ++ afgraven(!) (+), tijd (-) 

voedselrijk 

grasland 

 

8 jaar, afgraving, 

herstel invloed zilt 

grondwater, 

bevloeiing 

slankpootvlieg

en 

5 3 100  + kortgrazige vegetatie, open plekken 

(+) 

 5 jaar 

hooilandbeheer 

hogere planten 0 2 18 9 ± hoge voedselrijkdom (-), contact zilt 

grondw. verbroken (-) 

hogere planten 4 11 100 10 +  

spinnen 1 1 100   ± lage graasdruk (?)(+) 

loopkevers 0 0 -  - overstromingen, geringe 

vegetatiestructuir (-) 

sprinkhanen en 

krekels 

2 1 100  ± kolonisatiemogelijkheden vanuit 

omgeving (?) (+) 

dansvliegen 4 3 100  +  

seizoensbegrazing 

slankpootvlieg

en 

5 3 100  ++ zilt grondwater (+) 

referentie 

zilt grasland 

seizoensbegrazing hogere planten 4 8  8 +  

TRP Raversyde         

voedselrijk 

grasland 

afgraving, herstel 

invloed zilt 

grondwater 

hogere planten 4 16   ++ herstel zilte kwel (+), herstel lage 

productie (+) 

 

**** open kortgrazige vegetatie is ideaal voor loopkevers, de intensieve begrazing heeft hier dan ook een positief effect 
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8.1.5. Doeltype graslanden op droge tot matig vochtige leemgronden 
 
uitgangs- 

situatie 

ingreep/ 

ontwikkelings- 

beheer 

onderzochte 

groep 

  

# 

RLS 

# kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten  

tov. ref.  

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,(+),(-)) 

Altenbroek        

referentie 

droog kalkrijk 

glanshavergras

land 

halfextensieve 

begrazing 

hogere planten 0 18 100 + lage P- en N-beschikbaarheid 

voormalige 

akker 

akker, 2 jaar 

braaklegging, 1 j. 

maaibeheer 

hogere planten 0 0 0 - zeer hoge productie, hoge N-beschikbaarheid 

referentie 

droog kalkrijk 

glanshavergras

land 

maaibeheer hogere planten 0 14 100 + zeer lage N-beschikbaarheid 

voormalige 

akker 

3 jaar braaklegging, 

1 j. extensief 

graasbeheer 

hogere planten 0 8 57 + zeer lage N-beschikbaarheid (+), korte 

ontwikkelingstijd (-) 

referentie 

droog 

glanshavergras

land 

extensief 

graasbeheer 

hogere planten 0 11 100 + zeer lage P-beschikbaarheid 

voormalige 

akker 

3 jaar braaklegging, 

1 j. extensief 

graasbeheer 

hogere planten 0 7 63 - hoge productie (-), hoge N-beschikbaarheid (-) 

Moenebroek        

referentie 

kamgrasland 

halfextensieve 

begrazing 

hogere planten 0 7 100  lage P-beschikbaarheid (+) 

extensieve 

begrazing, 7 jaar 

hogere planten 0 5 71 + lage P-beschikbaarheid (+), moeilijke kolonisatie 

(-) 

akker 

akker 

extensieve 

begrazing, 8 jaar 

hogere planten 0 4 57 ± lage P-beschikbaarheid (+), moeilijke kolonisatie 

(-) 

Rosdel        

referentie 

marjoleingrasl

and 

halfextensieve 

begrazing 

hogere planten 0 8 100 + lage P-beschikbaarheid (+) 

akker 2 j. maaibeheer hogere planten 0 3 38 + hoge N- en P-beschikbaarheid (-); korte 

ontwikkelingstijd (-),  

vrij snelle kolonisatie (+) 
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uitgangs- 

situatie 

ingreep/ 

ontwikkelings- 

beheer 

onderzochte 

groep 

  

# 

RLS 

# kenm.  

soorten 

% kenm.  

soorten  

tov. ref.  

beoordeling 

(-, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,(+),(-)) 

referentie 

marjoleingrasl

and 

maaibeheer hogere planten 1 7 100 + zeer lage N-beschikbaarheid 

maaibeheer hogere planten 0 2 29 - tijd (-) 

maaibeheer hogere planten 0 2 29 - tijd (-); zeer lage N-beschikbaarheid 

akker 

akker 

akker 
maaibeheer hogere planten 0 0 0 + tijd (-) 
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voor de bostypen: 

- Boomlaag en de struiklaag: bedekking van individuele soorten als criterium; Zaailingen zijn met “zl” aangeduid; 

Kruidlaag: aantal bossoorten sensu Tack et al., 1993) 

- Gebruikte afkortingen voor de boomsoorten : Bw : Boswilg, Sw : Schietwilg, Kw : Katwilg, Be : Berk, Hb : Haagbeuk, B : 

Beuk, zE : Zomereik, Ze : Zwarte els, Bk : Boskers, Tr : Trilpopulier, Md : Meidoorn, Sl : Sleedoorn, Wk : Witte 

kornoelje, Rk : Rode kornoelje, Es : Gewone es, Ed : Gewone esdoorn, Tk : Tamme kastanje, AmE : Amerikaanse eik, Pi : 

Grove den, Lij : Lijsterbes, Vl : Vlier, Hz, Hazelaar, Ok : Okkernoot, Gr : Gelderse roos, Bud : Buddleja, Amvgk : 

Amerikaanse vogelkers, Lo : Lork, Pop : Populier cv. 
 

 

8.1.6. Doeltype droog eiken-berkenbos op arme zandbodem 
 

uitgangs- 

situatie 

Ingreep onderzochte 

groep 

  

RLS Aantal  

bossoorten 

Bedekking bomen  

en struiken 

Beoordeling  

(-, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,+,-) 

Heidebos        

Boomlaag   Be (25%), Bw (<1%), Tr 

(zl) 

+ Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+) 

Struiklaag   0% - Tijd (!-) 

Kruidlaag 0/0 4/6  ± Tijd (!-), Fosfaatconcentratie (?-), 

Concurrentie kruidlaag (?-), Drainage 

(?-) 

loopkevers 0 0  - tijd (! -) 

spinnen 1 1  - tijd (!-) 

Akker Spontane verbossing 

5 jaar verlaten 

(2 plots) 

mieren 0 0  - Tijd (-), ontbreken strooisellaag (-) 

Stropersbos        

Boomlaag   zE (3%), Be (<1%), Ze 

(<1%), 

 Bw (<1%) 

± Tijd (!-) 

Struiklaag   0% - Tijd (!-) 

Kruidlaag 0/0 2/3  ± Tijd (!-), Concurrentie kruidlaag (!-), 

Fosfaatconcentratie (?-), Bedekking 

boomlaag (?-) 

loopkevers 0 0  - tijd (!), ruderale vegetatie (! -) 

spinnen 2 0  - tijd (!), ruderale vegetatie (! -) 

Akker Aanplanting 

3 jaar oud 

(2 plots) 

mieren 1 1  - Tijd (-), ontbreken strooisellaag (-) 
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De Hutte        

Boomlaag   zE (45%), Be (20%), Tk 

(<1%),  

AmE (3%), Pi (zl), B 

(zl) 

++ Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+) 

Struiklaag   0% - Tijd (!-) 

Grasland Spontane verbossing 

25-30 jaar verlaten 

Kruidlaag 1 7  + Tijd (!-), Concurrentie kruidlaag (?-), 

Aanwezigheid van zaadbronnen (!+) 

Grasland  Boomlaag   Be (70%), zE (<1%) + Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+) 

Struiklaag   <1% : Sp (zl), Lij 

(zl) 

- Tijd (!-)  Spontane verbossing  

15 jaar verlaten 

Kruidlaag 0 3  ± Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+) 
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8.1.7. Doeltype gemengd loofbos op rijke leembodem 
 

uitgangs-

situatie 

Ingreep onderzochte 

groep 

  

RLS Aantal  

bossoorten 

Bedekking bomen en 

struiken 

Beoordeling (-

, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,+,-) 

Ename        

Boomlaag   Bw (70%), Es (zl), Be 

(zl), 

 Hb (zl), zE (zl) 

+ Tijd (!-), Oogsttijdstip (?+) 

Struiklaag   <1% : Wk (zl), Lij 

(zl), Vl (zl) 

± Tijd (!-), Oogsttijdstip (?+), 

Aanwezigheid van vogels (?+) 

Kruidlaag 0 4  ± Tijd (!-), Concurrentie grassen (?-), 

Bedekking boomlaag (?+) 

loopkevers 0 0  - te jong bestand (tijd!), - 

loopkevers 0 2  ± tijd!, - 

spinnen 0 0  - te jong bestand (tijd!), - 

spinnen 0 0  - tijd!, - 

Akker 

wintergerst 

Spontane verbossing 

Oogst in juli, 

ploegen 

Aanplanten LH in de 

rand 

5 jaar verlaten 

      

Boomlaag   <1% : Bw (zl), Es 

(zl), zE (zl) 

± Tijd (!-), Oogsttijdstip (?-), 

Concurrentie grassen (?-) 

Struiklaag   0% - Tijd (!-), Oogsttijdstip (?-), 

Concurrentie grassen (?-) 

Akker 

wintertarwe 

Spontane verbossing 

Oogst in augustus, 

ploegen 

Aanplanten LH in de 

rand 

5 jaar verlaten 
Kruidlaag 0 1  - Tijd (!-), Concurrentie grassen (?-), 

Bedekking boomlaag (?-) 

Boomlaag   Es (25%), zE (5%), Ok 

(<1%), Ab (<1%) 

+ Tijd (!-) 

Struiklaag   Hz (5%) + Tijd (!-) 

Grasland Aanplanting 

6 jaar oud 

Kruidlaag 0 2  - Tijd (!-), Concurrentie grassen (?-) 

Sint-Maria-

Oudenhove 

       

Boomlaag   Bw (85%), Be (<1%), Es 

(zl), Ed (zl), zE (zl) 

++ Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+), Bodemkwaliteit (?+) 

Struiklaag   < 1% : Md (<1%), Gr 

(zl), Vl (zl), Lij 

(zl), Rk (zl) 

+ Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+), Bedekking boomlaag (?+) 

Akker Spontane verbossing 

Aanplanten LH in de 

rand 

14 jaar verlaten 

(2 plots) 

Kruidlaag 0/0 6/4  ± Tijd (!-), Bedekking boomlaag (?+), 

Fosfaatconcentratie (?-) 

Rodeberg        

Akker 

 

Spontane verbossing 

9 jaar verlaten 

Boomlaag   Bw (45%), Ed (20%), Es 

(10%), Bk (5%), Ze 

(zl), B (zl) 

++ Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+), Bodemkwaliteit (?+) 
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Struiklaag   < 1% : Vl (zl), Md 

(zl), Sl (zl) 

± Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+), Bedekking boomlaag (?+), 

Aanwezigheid van vogels (?+) 

Kruidlaag 0 7  ± Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+), Bedekking boomlaag (?+) 

Boomlaag   zE (80%), Es (5%), Bk 

(5%), Ed (<1%), Be 

(<1%), Hb (zl) 

+ Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+) 

Struiklaag   < 1% : Md (zl), Sl 

(zl), Vl (zl) 

± Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+), Aanwezigheid van vogels (?+) 

Aanplanting zE 

rand van Sl en Md 

9 jaar oud 

Kruidlaag 0 2  - Tijd (!-), Bedekking boomlaag (?+) 

uitgangs-

situatie 

Ingreep onderzochte 

groep 

  

RLS Aantal  

bossoorten 

Bedekking bomen en 

struiken 

Beoordeling (-

, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,+,-) 

Alserbos        

Boomlaag   Be (50%), Bw (30%), Ed 

(zl), Bk (zl), zE 

(zl), Tr (zl), Hb 

(zl), Tk (zl) 

+ Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+) 

Struiklaag   < 1% : Md (<1%), Lij 

(zl) 

- Tijd (!-) 

Akker Spontane verbossing 

20 jaar verlaten 

(4 plots) 

Kruidlaag 0/0/1/0 10/5/5/7  ++ Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+), Bedekking boomlaag (?+) 

Boomlaag   zE (60%), Ed (zl), B, 

(zl), Bk (zl) 

± Tijd (!-) 

Struiklaag   < 1% : Vl (zl) - Tijd (!-) 

Kruidlaag 0 1  ± Tijd (!-), Concurrentie grassen (?-), 

Bedekking boomlaag (?-) 

Aanplanting zE,  

17 jaar oud 

      

Boomlaag   B (100%), zE (zl) ± Tijd (!-) 

Struiklaag   0% - Tijd (!-), Bedekking boomlaag (!-) 

Kruidlaag 0 3  - Tijd (!-), Verzuring (!-), Bedekking 

boomlaag (!-), Dikte strooisellaag (?-) 

Aanplanting B 

17 jaar oud 

      

Boomlaag   Bk (60%), Ed (zl), zE 

(zl) 

+ Tijd (!-) 

Struiklaag   0% - Tijd (!-) 

Kruidlaag 0 2  ± Tijd (!-), Dikte strooisellaag (?-), 

Concurrentie grassen (?-) 

Aanplanting Bk 

17 jaar oud 

      

Grasland 

 

Aanplanting gemengd 

17 jaar oud 

Boomlaag   zE (50%), Es (10%), zL 

(5%), B (<1%), Ed 

(zl), Bk (zl) 

+ Tijd (!-) 
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Struiklaag   0% - Tijd (!-) 

Kruidlaag 0 2  ± Tijd (!-), Concurrentie grassen (?-) 

Altenbroek        

Boomlaag   15 % : Ed (zl), Be 

(zl), Amvgk (zl), Bw 

(zl), Lo (zl), Pi (zl) 

++ Tijd (!-), Aanwezigheid van zaadbronnen 

(!+), Bodemkwaliteit (?+), Begrazing 

(?-) 

Struiklaag   <1 % : Lij (zl), Bud 

(zl) 

± Tijd (!-), Begrazing (?-) 

Grasland Spontane verbossing 

Extensieve begrazing 

5 jaar verlaten 

(2 plots) 

Kruidlaag 0/1 2/7  ± Tijd (!-), Concurrentie grassen (?-) 

 

 

 

8.1.8. Doeltype broekbos op alluviale bodem 
 

uitgangs-

situatie 

Ingreep onderzochte 

groep 

  

RLS Aantal 

bossoorten 

Bedekking bomen en 

struiken 

Beoordeling (-

, ±, +, ++) 

Stuurfactoren (!,?,+,-) 

Westerlo 

(Grote Nete) 

       

Boomlaag   Bw (25%), zE (<1%), Sw 

(<1%), Kw (<1%) 

+ Tijd (!-) 

Struiklaag   0% - Tijd (!-) 

Kruidlaag 0 2  + Tijd (!-), Concurrentie kruidlaag (!-), 

Aanvoer vervuild oppervlaktewater (?-), 

Fosfaatconcentratie (?-) 

Spontane verbossing 

25 jaar verlaten 

      

Boomlaag   Pop (65%), zE (10%) + Tijd (!-), Drainage (?+) 

Struiklaag   Gr (<1%) - Tijd (!-) 

Grasland 

 

Aanplanting 

Drainagegrachten 

25 jaar oud 
Kruidlaag 0 2  ± Tijd (!-), Drainage (?-), Aanvoer 

vervuild  

oppervlaktewater (?-), 

Fosfaatconcentratie (?-) 

 

 

 

 


