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1  Inleiding 
 
1.1  Doelstellingen 
 
In het eerste deel van dit rapport werd een standaardprotocol ontwikkeld voor herstelbeheer van 
natte heide en vennen. Met dit standaardprotocol beschikken we over een werkwijze waarmee op 
systematische manier de basisinformatie verzameld kan worden die nodig is om tot een 
beheerplanning in functie van herstel te kunnen komen. Het doorlopen van dit stappenplan moet 
toelaten om beter onderbouwde beheerkeuzes te maken en de meest geschikte herstelmaatregelen 
te selecteren. Het protocol is dan ook in de eerste plaats een hulpmiddel om beheerkeuzes te 
maken en geeft een overzicht van welke elementen moeten meespelen in die keuze. 
 
In dit 2de deelrapport wordt het opgestelde standaardprotocol toegepast op een selectie van 
locaties op het Groot Schietveld, Klein Schietveld, Tielenkamp en Tielenheide. De selectie van 
locaties gebeurde in samenspraak met de opdrachtgever voor aanvang van het project. De 
toepassing van het protocol op de aangeduide locaties moet toelaten voor elk van de gebieden en 
locaties de belangrijkste knelpunten te situeren en een inschatting te kunnen maken van de 
potenties en kansen tot herstel. Op basis van de verzamelde informatie (standplaastfactoren, 
biotische kenmerken) worden dan - in de mate van het mogelijke - herstelmaatregelen 
geformuleerd. De geselecteerde locaties kunnen in de meeste gevallen model staan voor andere 
veelvuldig voorkomende terreingedeelten/situaties op deze domeinen.  
 
 
1.2 Algemene situering van de studiegebieden 
 
 
Voor de ontwikkeling en toepassing van 
het in deel I beschreven 
standaardprotocol voor herstel van natte 
heide en vennen werden door de 
opdrachtgever 4 militaire domeinen in de 
Antwerpse Kempen geselecteerd. Het 
betreft het Groot Schietveld te Brecht-
Brasschaat, het Klein Schietveld te 
Brasschaat-Kalmthout, het Tielenkamp te 
Tielen (Kasterlee) en de Tielenheide te 
Tielen-Turnhout. Figuur 1.1. toont de 
situering van de verschillende gebieden. 
 
 
1.3  Methoden 
 
Het ‘toepassen’ van het standaardprotocol voor herstel van natte heide en vennen vraagt dat de 
huidige toestand volgens bepaalde kenmerken wordt beschreven en gemeten. Hier worden kort 
de werkwijzen beschreven die werden toegepast voor de gegevensverzameling in de 
studiegebieden.  

Figuur 1.1. Situering van de verschillende 
studiegebieden binnen de Provincie Antwerpen. 
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1.3.1  Vegetatie 
 
De vegetatie op de verschillende projectlocaties werd beschreven op basis van vegetatie-
opnamen.Voor het schatten van de bedekking werd gebruik gemaakt van de schaal van Londo. 
Voor een overzicht van waargenomen soorten en hun densiteit wordt verwezen naar bijlage III. 
 
 1.3.2  Fauna 
 
De fauna aanwezig op de geselecteerde projectlocaties werd geïnventariseerd tijdens meerdere 
veldbezoeken in de zomer van 2006. De locaties en hun directe omgeving werden grondig 
geïnventariseerd op enkele goed herkenbare taxonomische groepen: broedvogels, amfibieën & 
reptielen, dagvlinders, dagactieve nachtvlinders, libellen, sprinkhanen & krekels. Hierbij ging de 
aandacht vooral uit naar de soorten typisch voor natte heide (zie deel I) en Rode lijstsoorten.  
 
 1.3.3  Standplaatscondities 
 

1.3.3.1  Hydrologie 
 
Data over de grond- en oppervlaktewaterschommelingen in de verschillende studiegebieden 
werden verzameld aan de hand van de aanwezige grondwatermeetnetten (piëzometers, peilbuizen 
en peilschalen). De metingen worden verzameld en beheerd in de grondwaterdatabank WATINA 
(INBO). In het kader van deze studie werden in 2006 nog enkele buizen bijgeplaatst.   
 
Om een idee te krijgen van de chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater in 
de studiegebieden werden de piëzometers één tot twee maal bemonsterd. De chemische analyse 
werd uitgevoerd door het labo van het INBO. Resultaten van deze analysen worden weergegeven 
in tabel 1 t/m 4 in bijlage II. 
 
Daarnaast werden drainagestelsels op en rond de geselecteerde locaties, indien aanwezig, zo 
gedetaileerd mogelijk in kaart gebracht. 
 
  1.3.3.2  Bodem 
 
Beschrijving van bodemtextuur en bodemprofielen gebeurde met behulp van een edelmanboor 
of een gutsboor. In de meeste gevallen werden de boringen uitgevoerd op dezelfde locatie als de 
vegetatieopnamen. Profielbeschrijvingen worden weergegeven in bijlage IV. 
 
Staalname van de bodem op de verschillende projectlocaties en de bodemchemische analyse 
ervan gebeurde door de Bodemkundige Dienst van België (BDB). De resultaten worden 
weergegeven in tabel 1 in bijlage II. Daarnaast werden bijkomende stalen verzameld en 
geanalyseerd (INBO), specifiek i.f.v. het bekalkingsvraagstuk. Op een selectie van locaties werden 
verschillende mengstalen genomen van de diepere horizont (die na plaggen komt boven te 
liggen). Op die manier konden per locatie meerdere pH metingen van de ‘nieuwe’ bodem worden 
bekomen en kon de noodzaak om al dan niet te bekalken na plaggen beter ingeschat worden. De 
gemeten pH waarden worden weergegeven in tabel 6 in bijlage II. 
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2  Klein Schietveld 
 
2.1  Algemeen 
 
Het Klein Schietveld bevindt zich op grondgebied van de gemeenten Brasschaat, Kapellen en 
Kalmthout. Het Klein Schietveld heeft een oppervlakte van 840 ha en bestaat (in het noorden) uit 
een complex van heide, vennen en restanten van landduinen omgeven door een bosgordel. Een 
groot deel van het gebied bestaat uit naaldbos (vooral voor houtproductie), loofbos of gemengde 
bestanden. Rond de startbaan van het vliegveld bevindt zich heischraal grasland. Ten noorden 
van het Fort van Brasschaat bevinden zich enkele hooigraslanden. 
 
 

2.2  Situering projectlocaties 
 

 
Figuur 2.1. Situering van de verschillende projectlocaties en het geplande herstelbeheer op het Klein 
schietveld. 
 
Voor het Klein Schietveld werden vier projectlocaties geselecteerd. Drie locaties (15, 16 & 17) 
bevinden zich in het noordelijke, hoger gelegen deel van het domein bestaande uit stuifduinen en 
vennen. In wat volgt noemen we dit deelgebied ‘noordelijk vennengebied’. Op de verschillende 
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locaties in dit deelgebied werden de geplande plagwerken zoals aangeduid op figuur 2.1. reeds ten 
dele uitgevoerd. Een 4de projectlocatie (13-14) bevindt zich meer zuidelijk aan de westrand van 
het militair domein (Fig. 2.1.). 
 
 

2.3  Beschrijving actuele toestand 
 
 2.3.1  Hydrologie 
 
Topografie, hydrografie & drainage 
 
Figuur 2.2. toont de topografie van het ganse 
studiegebied (in mTAW) op basis van het Digitaal 
Hoogtemodel Vlaanderen (DHM). Topografisch 
gezien ligt het Klein schietveld (meer bepaald het 
noordelijke deel) op het hoogste punt in het 
landschap. In tegenstelling tot het Groot Schietveld 
ligt het Klein Schietveld zo goed als volledig binnen 
het stroombekken van de Schelde. Het hoogste deel 
in het noorden van het terrein vormt de grens 
tussen Maas- en Scheldebekken. Ten zuiden van de 
scheiding helt het terrein naar Z en daalt van ± 30 
m op de hoogste duinen in het noorden van het 
terrein tot ± 16 m langs de antitankgracht.  
 
Afwatering van een groot deel van het terrein 
gebeurt hoofdzakelijk door een grosso modo 
noord-zuid gerichte gracht die begint ter hoogte van 
een industrieterrein aan de oostzijde van het terrein 
en uitmondt in de antitankgracht even ten zuiden 
van het Fort van Brasschaat (Fig. 2, bijlage I).  
 
Het zuidwestelijke terreingedeelte (omgeving projectlocatie 13/14) wordt gedraineerd naar het 
zuidwesten door 2 grachten die eveneens uitmonden in de antitankgracht, ten noorden van het 
Fort. De projectlocatie zelf wordt doorsneden door enkele diepe grachten die evenwel nergens 
(meer) lijken aan te sluiten op de drainerende grachten die rondom de locatie liggen (Fig. 2.4.; Fig. 
2 bijlage I). In het noordelijke vennengebied zijn, behalve in de beboste delen, geen 
drainagestructuren terug te vinden en lijkt de hydrologie hier nog grotendeels intact. 
 
Figuur 2.3. toont de topografie van het ‘noordelijke vennengebied’ van het Klein Schietveld meer 
in detail. De verschillende grotere vennen en de depressies waarin ze liggen zijn duidelijk 
zichtbaar. De vennen liggen doorgaans geïsoleerd van elkaar door tussenliggende hogere 
duinmassieven.  
 
 

Figuur 2.2. Topografie van het studiegebied 
(in m TAW) op basis van het Digitaal 
Hoogtemodel Vlaanderen (DHM). 
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Figuur 2.3. Detailtopografie van het noordelijke ‘vennengebied’ van het Klein Schietveld. De 
verschillende grotere vennen en de depressies waarin ze liggen zijn duidelijk zichtbaar. De vennen liggen 
doorgaans geïsoleerd van elkaar door tussenliggende hogere duinen.  
 
 

 
Figuur 2.4. Drainagenetwerk van greppels en grachten in de omgeving van projectlocatie 13/14 
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Grondwatermeetnet 
 
Op het Klein Schietveld werden 14 piëzometers geplaatst.  Zeven ervan worden opgemeten sinds 
2003. Een aantal van deze buizen valt droog in de zomer en bij de aanvang van dit project 
werden deze vervangen door diepere buizen, zodat het diepste peil in de zomer kon worden 
opgemeten. In het kader van deze studie werden in het voorjaar van 2006 nog enkele buizen 
bijgeplaatst.  Helaas werden de buizen van dit uitgebreide meetnet veelal met onregelmatige 
meetintervallen en -frequentie opgemeten. In een aantal buizen hangen bovendien dataloggers 
voor frequente (dagelijkse) automatische metingen. Helaas hebben de resultaten hiervan ons 
nooit bereikt.  
 
Figuur 1 in bijlage I geeft de locaties van de verschillende piëzometers op het Klein Schietveld 
weer. Peilbuis nr. 2 wordt niet meer opgevolgd. Voor de peilbuisdefinities verwijzen we naar tabel 
8 in bijlage II. 
 

Grondwaterdynamiek 
 
Uit de erg beperkte set van grondwaterdynamische gegevens valt af te leiden dat het hier zeer 
zeker niet gaat over kwel- maar wel over uitgesproken infiltratiegebieden. Er treden grote 
grondwatertafelschommelingen op. Uit de kartering van het drainagenetwerk valt af te leiden dat 
er in projectlocatie 13/14 regelmatig sprake is (was) van wateroverlast in de winter. Er zijn 
uitgebreide pogingen geweest om het overtollige water (eigenlijk het freatische 
grondwateroppervlak dat in de winter boven het maaiveld uitkomt) af te voeren, op sommige 
plaatsen met meer succes dan op andere. 
 

      A. Noordelijk vennengebied  
 
De lange tijdreeksen (tussen 2003 en augustus 2006) hebben betrekking op het ‘noordelijke 
vennengebied’ tussen de noordgrens van het Klein Schietveld en het einde van de startbaan van 
het vliegveld. In die zone staat een reeks van vier meetpunten: van noord naar zuid zijn dat 
KSVP010X – KSVP008X & 009X (die respectievelijk langs de west en de oostgrens staan) – 
KSVP007X. In figuur 2.5. worden de tijdreeksen van de stijghoogten op deze meetpunten 
weergegeven (in m TAW). Hierop is duidelijk te zien dat de stijghoogten van het freatische 
grondwaterpeil voor de buizen 8 en 9 quasi gelijklopend zijn en dat buis 10 hoger ligt en buis 7 
lager. Verder is de vorm van de vier tijdreeksen ongeveer gelijk (met de bemerking uiteraard dat 
de metingen zeer onregelmatig gebeurden), waaruit kan geconcludeerd worden dat de kans erg 
groot is dat het hier over één watervoerend pakket gaat en niet over verschillende lokale 
stuwwaterlichamen. Met andere woorden: het freatische grondwater stroomt in dit gebied van 
noord naar zuid en niet of nauwelijks van oost naar west of omgekeerd. 
 
Uit de grondwaterstatistieken (Tabel 2.1.) komt duidelijk naar voor dat de locaties in dit gebied 
geschikt zijn voor vochtige heide, maar er zijn twee groepen in te onderscheiden. De meetlocaties 
7 en 9 staan slechts een korte tijd op een jaar onder water en vallen snel droog (zie figuur 2.6. - 
duurlijnen). Op deze locaties is de kans het grootst dat er zich vochtige heidevegetaties 
ontwikkelen. Op de meetlocaties 10 en 8 staat het water gedurende een langere periode (tot 4 
maanden per jaar) boven het maaiveld. Het zijn locaties aan de rand van vennen met een zeer 
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brede geleidelijke oeverzone. Hier is puur op basis van de grondwaterdynamiek de kans veel 
groter dat er zich Litorellion-soorten zullen vestigen. Vochtige heide verdraagt sporadische 
overstromingen maar 4 maanden per jaar is al een vrij lange periode. De kans is reëel dat hier 
blote grond blijft bestaan op lange termijn, perfecte locaties voor het kiemen van soorten uit de 
groep van de oeverkruidvegetaties. 
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Figuur 2.5. Tijdreeksen van stijghoogten van de vier meetlocaties met lange tijdreeksen in het noordelijke 
vennengebied van het Klein Schietveld. 
 

ID GHG GLG GVG GG Min Max 
KSVP007 -0.61 -0.69 -0.49 -0.63 -0.25 -0.85 
KSVP008 0.00 -0.44 0.06 -0.24 0.19 -1.17 
KSVP009 -0.64 -0.78 -0.31 -0.72 -0.10 -1.27 
KSVP010 -0.10 -0.38 0.02 -0.28 0.12 -1.09 

Tabel 2.1. Statistieken van grondwaterdynamiek (in m) voor enkele meetlocaties op het Klein Schietveld. 
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Figuur 2.6. Duurlijnen van meetreeksen in het noordelijke vennengebied van het Klein Schietveld. 
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      B. Projectlocatie 13/14 
 
Op deze locatie werden in 2006 drie piëzometers geplaatst en een vijftal keer opgemeten in het 
afgelopen jaar. Hoewel uitspraken in verband met grondwaterdynamiek op basis van een 
dergelijke beperkte dataset wel bijzonder prematuur zijn, wordt toch een poging gedaan. 
 
Op deze locatie is een andere grondwaterdynamiek waar te nemen dan in de rest van het 
studiegebied. Het lijkt erop dat ten minste op meetpunt 13 en waarschijnlijk ook 14 de 
grondwaterfluctuatie op jaarbasis vrij beperkt is en in de winter tot tegen het maaiveld of net 
erboven uit komt. Voortgezette metingen zijn de enige oplossing om hier een beter zicht op te 
kunnen krijgen. Nochtans ziet de situatie er hier veelbelovend uit voor wat betreft de 
mogelijkheid tot herstel van venige heide.  
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Figuur 2.7. Tijdreeksen van grondwaterpeilen (in m tov het maaiveld) voor de projectlocatie 13/14 op 
het Klein Schietveld 
 

Chemische samenstelling van het freatische grondwater 
 

ID InDate CondF CondL pHF pHL HCO3
P-

PO4 
N-

NO3
N-

NO2
N-

NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fe
KSVP006X 08/08/2006 124 126 6 6.1 24 0.011 0.53 0.005 1.2 29 9.6 12 4 5 0.6 1 
KSVP006X 05/09/2006 128 117 5.8 6 37 0.039 0.05 0.005 0.52 8.6 16 8.2 6 7 0.7 1.1
KSVP007X 05/09/2006 176 177 4.6 4.7 6 0.01 5.56 0.057 0.57 26 16 9.5 8 8 0.9 0.3
KSVP008X 05/09/2006 116 109 4.8 5.4 6 0.01 0.05 0.005 0.1 28 9.8 3.4 5 2 0.3 13
KSVP009X 05/09/2006 74 72 4.5 4.9 6 0.01 0.1 0.005 0.1 12 12 4.1 8 2 0.3 0.3
KSVP010X 06/09/2006 92 92 4.6 4.7 6 0.039 0.05 0.005 0.29 15 12 3.8 7 2 0.7 7.7
KSVP011X 08/08/2006 169 173 5.4 5.4 6 0.001 0.13 0.005 0.1 48 12 12 2 8 3 1.6
KSVP011X 06/09/2006 159 141 5.5 5.2 6 0.01 0.24 0.018 0.1 38 13 7.1 4 9 2.6 0.3

Tabel 2.2. Analyseresultaten van het grondwater op het Klein Schietveld. Enkel de stalen met een 
Electroneutraliteitspercentage tussen +/-10 werden weerhouden. (De concentraties zijn uitgedrukt in mg/l behalve 
voor Conductiviteit (Labo en Field) die in µS/cm staan en de pH die dimensieloos is). 
 
In het kader van deze studie werden de piëzometers op het Klein Schietveld twee maal 
bemonsterd. Een eerste staalname gebeurde in augustus 2006; omwille van te hoge 
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electroneutraliteitspercentages bij een deel van de stalen, werd opnieuw bemonsterd in 
september. 
 
      A. Noordelijk vennengebied 
 
In alle aanwezige piëzometers werden grondwaterstalen genomen. Wat nutriënten betreft ziet de 
toestand er hier behoorlijk goed uit, met uitzondering van de locatie 7 aan het noordeind van het 
vliegveld. Daar is een duidelijk verhoogde nitraatconcentratie vast te stellen. Meer dan 20 mg/l 
nitraat (5,5 mg/l nitraat-stikstof) is zeer veel, zeker voor heideterreinen. In de directe omgeving is 
dit dan ook duidelijk te zien aan de vegetatie. Een gracht, die het vervuilde water aanvoert vanuit 
het noordoostelijk gelegen industrie en woongebied, is dicht begroeid met onder andere Grote 
lisdodde (Typha latifolia), Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) en Gewone wederik (Lysimachia 
vulgaris), soorten die in dit milieu normaal onmogelijk zouden kunnen gedijen.  
 
Verder zijn er zo goed als geen orthofosfaten meetbaar; al de metingen zitten onder de 
vooropgestelde grenswaarde voor een oligotroof milieu. Er is nauwelijks sprake van nitraat of 
nitriet en de ammoniumwaarden liggen nog lager dan in het geval van Tielenheide (zie hoofdstuk 
4). 
 
Qua mineralensamenstelling is dit gebied duidelijk armer dan Tielenkamp (zie hoofdstuk 4). Het 
is vergelijkbaar met het grondwater in Tielenheide (zie hoofdstuk 4). Op het EGV-IR diagram is 
duidelijk te zien dat de staalnamepunten meer naar links liggen. Dat betekent dat ze een lager 
elektrisch geleidingsvermogen hebben (een lagere totale hoeveelheid opgeloste mineralen dus). 
Het grondwater is hoofdzakelijk atmoclien tot behorend tot het overgangstype van aard. Er zitten 
geen lithocline stalen bij. Dat wordt ook geïllustreerd door de stiff-diagrammen (Figuur 2.10.) 
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Figuur 2.8. EGV-IR diagram voor de analyseresultaten van het freatische grondwater in het Klein 
Schietveld. 
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      B. Projectlocatie 13/14 
 
In de drie piëzometers op deze locatie werd het grondwater bemonsterd en geanalyseerd, maar 
voor het meetpunt 12 kon geen betrouwbaar staal worden bekomen. Het electro-
neutraliteitspercentage bedroeg 23 en 55 %. Dat maakt het alsnog onmogelijk om uitspraken te 
doen voor dit meetpunt. 
 

ID InDate CondF CondL pHF pHL HCO3
P-

PO4 
N-

NO3
N-

NO2
N-

NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fe
KSVP013X 08/08/2006 204 214 4.9 4.5 6 0.001 0.05 0.005 0.3 73 10 4.5 3 11 8.7 1.9
KSVP013X 06/09/2006 187 188 4.9 4.9 6 0.01 0.21 0.005 0.29 64 12 5.2 3 6 5.8 11
KSVP014X 06/09/2006  257  4.9 6 0.01 0.4 0.005 0.24 91 13 7.1 5 9 10 13

Tabel 2.3. Analyseresultaten van het grondwater voor de meet locaties op projectlocatie 13-14 (Klein 
Schietveld). Enkel de stalen met een Electroneutraliteitspercentage tussen +/-10 werden weerhouden. (De 
concentraties zijn uitgedrukt in mg/l behalve voor Conductiviteit (Labo en Field) die in µS/cm staan en 
de pH die dimensieloos is). 
 
Voor de andere meetpunten werden wel betrouwbare analyseresultaten bekomen. Voor wat de 
nutriëntensamenstelling betreft, lijkt er geen probleem te zijn. Nagenoeg alle nutriënten zitten 
onder de detectielimiet, met uitzondering van een lichte verhoging van nitraat in het 
septemberstaal van peilpunt 14. De conductiviteit en de sulfaatgehalten zijn hoger dan wat voor 
dergelijk locaties kan verwacht worden. Dat kan mogelijks wijzen op een mineralisatie van 
organisch materiaal, waarbij sulfaten worden vrijgesteld en de geleidbaarheid stijgt.  
 
De mineralensamenstelling van het grondwater is van het overgangstype tussen lithotroof en 
atmotroof water (Fig. 2.9.). 
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Figuur 2.9. EGV-IR diagram voor de analyseresultaten van het freatische grondwater in het Klein 
Schietveld (projectlocatie 13-14). 
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Figuur 2.10. Stiff-diagrammen voor de grondwaterstalen uit het Klein Schietveld. 
 
 

2.3.2  Bodem 
 
Voor een overzicht van de profiel beschrijving en bodemchemische analyseresultaten wordt 
verwezen naar bijlage II. Hier worden de belangrijkste bevindingen kort besproken. Hier wordt 
niet ingegaan op het bekalkingsvraagstuk, hiervoor verwijzen we naar § 2.6. 
 

      A. Projectlocatie 15, 16 & 17 (noordelijk vennengebied) 
 
Profiel & textuur - Op al de bemonsterde locaties werd een bodem met zandige textuur 
vastgesteld. Op enkele plaatsen werd podzolontwikkeling vastgesteld.  
 
Bodemchemie - Metingen van de bodemchemie tonen en zure tot matig zure bodem met op de 
meeste locaties verhoogde nutriëntconcentraties in de sterk vergraste zones.  
 

      B. Projectlocatie 13-14 
 
Profiel & textuur - De textuur van de bodem bestaat uit zand tot licht zandleem. Plaatselijk is 
een podzolachtige profielontwikkeling aanwezig. 
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Figuur 2.11. Situering van de meetpunten van VMM en INBO t.o.v. het 
studiegebied.

 
Bodemchemie - Metingen van de bodemchemie tonen een eerder zure bodem met een 
verhoogde nutriëntconcentraties (vooral N, het orthofosfaatgehalte blijft binnen de perken).  
 
 

2.3.3. Atmosferische depositie 
 
Meetnet Verzuring (VMM) 
Voor recente metingen van de 
atmosferische depositie kunnen 
we terecht bij het 
depositiemeetnet verzuring van 
de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM). Dit meetnet telt 10 
meetpunten verspreid over 
Vlaanderen (VMM 2005).  De 
meetlocaties in het meetnetwerk 
‘verzuring’ zijn gekozen volgens 
bepaalde normen waarbij 
specifieke lokale emissiebronnen 
zo veel mogelijk worden 
uitgesloten. De depositie-
metingen kunnen daarom als 
regionaal representatief be-
schouwd worden (Van Avermaet et al. 2006). Het is evenwel niet volledig uit te sluiten is dat op 
sommige van deze meetplaatsen alsnog lokale factoren meespelen, temeer daar de Vlaamse 
situatie dusdanig is dat mogelijke emissiebronnen steeds dichtbij zijn (dichtste wegennet van 
Europa; sterk bevolkt en bebouwd; sterk geïndustrialiseerd en groot areaal aan landbouwgebied) 
(Van Avermaet et al. 2006). Ook als we de vergelijking maken van de VMM meetlocaties naar de 
verschillende projectlocaties toe, dienen we de eventuele aanwezigheid van specifieke lokale 
bronnen in beschouwing te nemen. Vooral NH3-bronnen hebben een directe lokale invloed.  
  
De onderzocht locaties op het Klein- en Groot Schietveld situeren zich in de nabije omgeving 
van het VMM meetstation te Kapellen – Klein Schietveld (30KP01). Het meetstation situeert 
zich op het grondgebied van Kapellen en is operationeel sinds 1.01.2002 (VMM 2005).  
 
Grafiek 2.12.A. toont de totale verzurende depositie (voor een heidevegetatie) en de onderlinge 
verhouding van de verschillende verzurende componenten zoals gemeten op het meetstation 
30KP01 van het meetnet verzuring te Kapellen. De totale verzurende depositie is de optelsom 
van NHx, NOy en SOx in natte en droge depositie. Figuur 2.12.B. toont de totale 
stikstofdepositie. De stikstofdeposities werden berekend uit de totale deposities voor de 
geoxideerde (NOy) en gereduceerde (NHx) stikstof. 1 zuurequivalent komt overeen met 1 mol of 
14 g stikstof. De droge depositie werd in 2004 omwille van budgettaire redenen niet gemeten. 
Hierdoor kon de totale verzurende depositie niet bepaald worden. In 2005 werden de metingen 
van droge depositie hervat (VMM 2005) 
 



De totale verzurende depositie is nog een heel eind verwijderd van de vooropgesteld kritische last 
(Fig. 2.12.A.). De depositiemetingen op de meetsite te Kapellen behoren tot de hoogste in 
Vlaanderen. Zowel de wind als regen komen vaak vanuit het zuidwesten aangezien dit de 
dominante windrichting is in Vlaanderen. De hoge depositiewaarden in Kapellen kunnen dan ook  
toegeschreven worden aan de industrie in de Antwerpse haven en aan de Antwerpse agglomeratie 
(VMM 2005). Ammoniak blijkt de dominante component in de verzurende depositie. Niet zozeer 
de intensieve veeteelt dan wel de industrie en het verkeer zijn hiervan de oorzaak (VMM 2005). 
Ook worden hier zeer hoge sulfaatdepositie opgemeten, welke toegeschreven kunnen worden aan 
de industrie in de haven van Antwerpen (VMM 2005).  
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Figuur 2.12. A. Totale verzurende depositie (gemeten natte depositie + berekende droge depositie) in 
een heidevegetatie voor de verschillende verzurende componenten zoals gemeten op het meetstation 
30KP01 te Kapellen van het meetnet Verzuring (VMM). B. Totale atmosferische stikstofdepositie zoals 
gemeten op het meetstation 30KP01 van het meetnet verzuring te Kapellen. 
 
Figuur 2.12.B. toont de totale stikstofdepositie op een heidevegetatie op de meetsite te Kapellen. 
De huidige depositie ligt ver boven de vooropgestelde kritische last. Aan de basis hiervan ligt de 
erg hoge depositie van de organische stikstofcomponenten in de atmosferische depositie die sterk 
verband houden met de nabijheid van de Antwerpse haven en het wegverkeer in de Antwerpse 
agglomeratie (VMM 2005).  
 
Vlaams Bosbodemmeetnet (INBO) 
Ook kunnen we voor depositiemetingen terugvallen op gegevens van het ‘Meetnet voor 
Intensieve Monitoring van Bosecosystemen’ van het Instituut voor natuur- en bosonderzoek 
(INBO), met o.a. een meetsite te Brasschaat - domeinbos ‘De Inslag’ (Genouw et al. 2006 ). Sinds 
1994 wordt op de vijf meetpunten van het bosbodemmeetnet de atmosferische deposities 
gemeten. De meetpunten zijn niet representatief voor Vlaanderen, maar zijn waardevol omwille 
van hun lange cijferreeks.  
 
De deposities van verzurende stoffen in het Vlaamse meetnet behoren tot de hoogste in Europa. 
De deposities zijn sedert 1994 in de 5 proefvlakken wel aan een duidelijke dalende trend 
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onderhevig (Genouw et al. 2006). De afname van de depositie van organische stikstof bedraagt 
gemiddeld 1,25 kg N/ha.jaar, de afname van de zwaveldepositie bedraagt gemiddeld 0,89 
kg/ha.jaar. De dalende trend van de stikstof en zwaveldepositie resulteert in een dalende trend 
van de totale verzurende depositie (gemiddelde afname van 143 zeq/ha.jaar). De trends 
vastgesteld voor de 5 proefvlakken zijn ook telkens significant in het proefvlak van Brasschaat 
(Fig. 2.13.).  
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Figuur 2.13. Totale atmosferische depositie van de verschillende verzurende en vermestende componenten in een 

bosbestand te Brasschaat (bosbodemmeetnet – INBO). 
 
Voor het proefvlak te Brasschaat vallen de dalende NHx en SOx deposities op (Fig. 2.13.). De 
NOy depositie is sterk gedaald na 1995 maar blijft evenwel sindsdien op ongeveer hetzelfde 
niveau. De absolute depositie-waarden voor het naaldbos-bestand te Brasschaat liggen veel hoger 
dan de depositiewaarden zoals berekend voor een heidevegetatie op de VMM meetsite te 
Kapellen (Fig. 2.12.). Dit heeft te maken met de hogere depositiesnelheden voor NH3 en SO2 van 
een naaldbos t.o.v. een heidevegetatie. Een naalbosbestand capteert dus een veel grotere droge 
depositie dan een heidevegetatie. 
 
  

2.3.4  Vegetatie 
 
Voor een overzicht van de aangetroffen soorten per projectlocatie wordt verwezen naar de 
vegetatieopnamen in bijlage I. Hier worden kort de voorkomende vegetaties en de belangrijkste 
typische soorten kort en niet limitatief besproken. Voor een overzicht van de belangrijkste doel- 
en aandachtsoorten wordt verwezen naar de fiches per projectlocatie (bijlage V). Kaarten 6 t/m  
8 in bijlage I geven de situering van de belangrijkste aandachtsoorten weer.  
 
Een vegetatiekaart van het gebied is nog niet voorhanden.  
 
      A. Projectlocatie 15, 16 & 17 (noordelijk vennengebied) 
 
Grote delen van deze geselecteerde locaties zijn sterk vergrast met Pijpenstrootje. In de randzone 
komt echter wel telkens nog goed ontwikkelde vochtige heide voor. Op al deze locaties werden 
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restpopulaties van Klokjesgentianen gevonden, meestal in kleiner groepjes (3-12 ex.). In 
projectlocatie 17 betreft de zone ten zuiden van de langwerpige gracht één van de best 
ontwikkelde vochtige heidevegetaties van het gebied met opvallend veel Blauwe zegge. Ten 
noorden van deze gracht is het gebied echter sterk vergrast. Aan de rand van de gracht groeien 
nog enkele Klokjesgentianen. 
 

      B. Projectlocatie 13-14 
 
Grote delen van deze locatie zijn sterk verbost met Grove den. De vegetatie bestaat grotendeels 
uit matig tot sterk vergraste vochtige heide. Een klein vennetje tussen peilbuis en is volledig 
dichtgegroeid met pitrus. Her en der vinden we kleine plekken met o.a. Gewone dophei, 
Veenbies, Bruine snavelbies (sporadisch) en zelfs Klokjesgentiaan (2 bloeiende planten) terug.  
 
Opmerkelijk is dat in deze zone nog een aantal interessante vegetatierelicten terug te vinden zijn 
die doen vermoeden dat hier hoogveenachtige vegetaties moeten hebben gestaan. Tussen de 
peilbuizen 13 en 14 werden diverse kernen Sphagnum papilosum (Wrattig veenmos) en Sphagnum 
rubellum (Rood veenmos) aangetroffen tijdens een terreinverkenning in het voorjaar van 2006. 
Beide soorten zijn typisch voor venige heide, al dan niet met potentie voor hoogveenvorming. 
Wat verder verwijderd van deze twee locaties (richting piëzometer 12) werd bovendien de 
hoogveensoort Eénarig wollegras (Eriophorum vaginatum) aangetroffen. 
 
 

2.3.5  Fauna 
 
De verschillende projectlocaties werden onderzocht op het voorkomen van van typische natte 
heidesoorten van enkele goed herkenbare taxonomische groepen. Ook andere opmerkelijke, 
zeldzame of bedreigde soorten (Rode lijst) werden geïnventariseerd. Voor een overzicht van de 
belangrijkste doel- en aandachtsoorten per projectlocatie wordt verwezen naar de fiches in bijlage 
V. Het voorkomen van (het aantal) diersoorten uit de multi-soortengroep voor natte heide (Van 
Dyck et al. 2001) geeft een indicatie van de habitatkwaliteit van de projectlocatie. 
 
      A. Projectlocaties 15, 16 & 17 (noordelijk vennengebied) 
 
In het ganse noordelijke vennengebied komt nog een groot aantal typische heidesoorten voor. 
Behalve Roodborsttapuit en Wulp komen alle diersoorten van de multi-soortengroep voor natte 
heide er talrijk voor: Groentjes, Heideblauwtjes, Venwitsnuitlibel, Koraaljuffer en Heidesabel-
sprinkhaan. In de sterk vergraste zones van de geselecteerd projectlocaties zijn echter opvallend 
minder soorten aanwezig. Heidesabelsprinkhaan is in deze door Pijpenstrootje gedomineerde 
zones vaak nog wel aanwezig, maar Groentjes en Heideblauwtjes worden er niet meer frequent 
waargenomen. Waard- en nectarplanten zijn immers niet meer voldoende aanwezig en ook de 
geschikte klimatologische condities ontbreken vaak. 
 

      B. Pojectlocatie 13/14 
 
Deze locatie herbergt een kleiner aantal typische heidesoorten. Wat de multi-soortengroep betreft 
komen vooral Groentje en Heidesabelsprinkhaan hier nog voor. Heideblauwtjes werden hier 
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slechts éénmaal waargenomen (1 ex.) en planten zich in dit perceel wellicht niet meer voor. In een 
naburig perceel ten westen, net buiten de grenzen van het militair domein, bevindt zich wel nog 
redelijke populatie Heideblauwtjes van waaruit kolonisatie wellicht mogelijk is voor deze eerder 
honkvaste soort. Venwitsnuitlibel en Koraaljuffer waren niet aanwezig, het ontbreken van 
geschikte vennetjes voor de voortplanting van beide soorten heeft hier veel mee te maken. 
 
 
 2.3.6  Optekenen doel- en aandachtsoorten 
 
In het kader van het herstelbeheer is het vaak nodig of nuttig om een duidelijk beeld te hebben 
van de verspreiding van doel- en aandachtsoorten in het gebied. Kennis en overzicht van de 
exacte locatie van deze soorten laat toe dat tijdens beheeringrepen specifiek rekening gehouden 
kan worden met deze soorten. Vaak betreft het zeldzame relictsoorten die best gespaard of 
ontzien kunnen worden bij (grootschalige) beheeringrepen op desbetreffende locaties. Dit om 
enerzijds te vermijden dat soorten definitief verdwijnen. Niet alle planten bouwen immers een 
langlevende zaadbank op en niet alle diersoorten zijn immers even mobiel. Heel wat soorten 
dagvlinders, sprinkhanen, loopkevers en andere ongewervelden zijn heel honkvast en zijn niet in 
staat grote afstanden te overbruggen over ongeschikt habitat zodat herkolonisatie onmogelijk 
wordt. Anderzijds biedt het sparen van deze relicten de mogelijk dat vanuit deze bronpopulaties 
de verdere omgeving wordt gekoloniseerd eens de milieuomstandigheden na de ingreep hersteld 
zijn.  
 
De vindplaatsen van enkele aanwezige doel- en aandachtsoorten in de verschillende geselecteerd 
projectlocaties (en hun omgeving) werden zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht: zie kaart 4 
en 5 in bijlage I. Het betreft soorten die karakteristiek zijn voor goed ontwikkelde vochtige en 
natte heiden en vennen, maar ook Rode Lijstsoorten of andere soorten die door de beheerders als 
doelsoort worden aangegeven (bv. Rode Lijstsoorten). Zo kan het bv. nuttig zijn de nog 
aanwezige Klokjesgentianen op de verschillende projectlocaties te sparen bij het plagbeheer.  
 
 

2.4  Formuleren van streefdoelen 
 
      A. Projectlocaties 15, 16 & 17 (noordelijk vennengebied) 
 
Gelet op de hydrologische en bodemkundige gegevens en de aanwezige planten- en diersoorten 
(vaak restanten aan de randen van sterk vergraste zones) kan hier als doeltype gekozen worden 
voor vochtige heide (habitattype 4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix). 
 

      B. Projectlocatie 13/14 
 
Gezien de interessante vegetatierelicten (Sphagnum papilosum, Sphagnum rubellum en Eenarig 
wollegras) die wijzen op potenties voor venige heide, in combinatie met de vastgestelde beperkte 
wegzijging van grondwaterpeil, wordt aanbevolen op deze locatie te streven naar venige heide, 
met overgangen naar vochtige heide (4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix). 
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2.5. Afstand bepalen tussen actuele toestand en referentietoestand 
 
Voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid werd in de meeste gevallen bij de beschrijving van de 
actuele toestand (§ 2.3) reeds aangegeven of de toestand gunstig is dan wel afwijkt van de 
referentie voor natte heidevegetaties. In wat volgt worden de belangrijkste bevindingen 
(knelpunten, vermoedelijke oorzaken en herstelpotenties) kort weergegeven en beoordeeld.  
 

      A. Projectlocaties 15, 16 & 17 (noordelijk vennengebied) 
 
Probleemdefiniëring en oorzaakbeschrijving - Grote delen van deze locaties worden 
gekenmerkt door een sterke vergrassing met pijpenstrootje, met veelal een bedekking van 100%. 
Aanvoer van nutriënten via het grondwater treedt hier niet op. Op deze locaties zijn geen 
greppelsystemen waar te nemen en de hydrologie lijkt nog intact. Interne eutrofiëring door 
verdroging kan niet worden uitgesloten, maar hiervoor zijn alleszins geen directe aanwijzigingen. 
Grote boosdoener is dus de atmosferische depositie. 
 
Herstelpotenties - Vegetatiekenmerken en de huidige hydrologische situatie duiden op goede 
potenties voor herstel van vochtige heide (4010).  
 

      B. Projectlocatie 13/14 
 
Probleemdefiniëring en oorzaakbeschrijving - Voor het vooropgestelde vegetatietype (venige 
heide) lijken de grondwaterpeilen nog iets te veel te schommelen en te diep weg te zakken. Een 
dicht drainage netwerk van diepe greppels en grachten heeft in het verleden voor een sterke 
ontwatering van het gebied gezorgd. Momenteel wordt water uit de omgeving van de locatie nog 
afgevoerd via 2 grachten naar de Antitankgracht.  
 
De lokale aanwezigheid van verstoringsindicatoren als Pitrus en de sterke vergrassing die op 
sommige plekken optreedt, wijzen vooral op een probleem van vermesting. Dit wordt wellicht 
grotendeels veroorzaakt door de hoge atmosferische depositie. Ook interne eutrofiëring door de 
sterke drainage en bijgevolg verdroging van de locatie kunnen hiertoe hebben bijgedragen.  
 
Herstelpotenties - In deze zone zijn nog een aantal interessante vegetatierelicten terug te vinden 
die wijzen op de vroegere aanwezigheid van (hoog)venige heide. Over de werkelijke kansen tot 
herstel hiervan kunnen momenteel geen definitieve uitspraken worden gedaan aangezien het hier 
aan voldoende peilmetingen ontbreekt. Volgehouden peilmetingen moet toelaten hierover binnen 
afzienbare tijd meer gefundeerde uitspraken te kunnen doen. 
 

 

2.6. Herstelmaatregelen selecteren en definiëren 
 
Op basis van de verzamelde informatie over de standplaatsfactoren en biotische kenmerken van 
de verschillende projectlocaties worden hier enkele aanbevelingen weergegeven met betrekking 
tot herstel van de locaties. Selectie van de herstelmaatregelen gebeurt vnl. op basis van de 
gedetecteerde problemen, hun vermoedelijke oorzaken en de ingeschatte herstelpotenties.   



 

  

  
                                               Herstelbeheer van natte heide en vennen – toepassing standaardprotocol                 22            

      A. Projectlocaties 15, 16 & 17 (noordelijk vennengebied) 
 

 Hydrologische herstelmaatregelen 
In het vennengebied is het aan te bevelen om de grachtensystemen bij beheerswerken in de buurt 
systematisch dicht te schuiven. Op die manier wordt er grondwater van goede kwaliteit in het 
gebied gehouden, zullen de vennen langer water houden, zal de voorjaars-grondwaterstand hoger 
blijven en de maximale diepte van het grondwater in de zomer niet zo diep meer wegzakken. Dat 
is allemaal voordelig voor de ontwikkeling van soortenrijke vochtige heidevegetaties. Op de 
locaties zelf zijn geen drainagegreppels aanwezig. 
 
De gracht die huishoudelijk afvalwater afvoert vanaf het industrie- en woongebied in het 
noordoosten en die ter hoogte van het noordeind van de startbaan dwars door het gebied loopt, 
dient gesaneerd te worden. Actueel is die gracht dichtgegroeid en overstroomt af en toe bij een 
hevige regenbui. Vervuild water dringt dan de omringende heide binnen met blijvende 
eutrofiëring tot gevolg. Als de vuilvracht niet kan tegengehouden worden aan de bron, dan is het 
aan te bevelen om de gracht, in afwachting van een degelijke brongerichte oplossing, regelmatig 
te ruimen.  
 

 Effectgerichte Maatregelen 

Gezien de sterk vergraste toestand van grote delen van dit deelgebied wordt aangeraden deze 
delen te plaggen.  
 
Bodemchemische analysen van de horizont onder de huidige strooisellaag (de ‘nieuwe’ bodem die 
na plaggen komt bloot te liggen) geven aan waar bekalken na een eventuele plagingreep nuttig 
kan zijn. We gebruiken hier het pH-H2O criterium (zie deel I - Laurijssens et al. 2007). De CEC 
van de nieuwe bodem is op al de locaties in principe hoog genoeg om bekalking te overwegen. 
Projectlocaties 16 vertoont een bodem-pH hoger dan 4,5. Bekalken is hier dus niet nodig. Locatie 
17 daarentegen vertoont een pH lager dan 4,5. Bekalken na plaggen is hier wel aan te raden. Op 
locatie 15 werden ten westen van de weg pH waarden gemeten van hoger dan 4,5 en dus is 
bekalken hier niet nodig. Aan de andere kant van de weg hadden al de bodemstalen een pH lager 
dan 4,5. Bekalken kan hier dus wel nuttig zijn. Op de plekken die nu reeds geplagd zijn lijkt 
bekalking niet nodig. 
 

 Rekening houden met (relict)soorten 

Aan de randen van de locaties komen regelmatig nog plekken met goed ontwikkelde natte 
heidevegetatie voor en groeien er her en der nog wat Klokjesgentianen. Er wordt dan ook 
aangeraden kleinschalig en gefaseerd te werk te gaan en de groeiplaatsen met Klokjesgentiaan te 
sparen. Typische fauna van natte heide komt nog talrijk voor in de ganse omgeving van de 
geselecteerde projectlocaties. Bij gunstig herstel van de vegetatie worden geen problemen 
verwacht bij herkolonisatie van deze doelsoorten. Het sparen van enkele bomen en struiken 
(dennen, spork, berk) bij het plaggen verdient aanbeveling vanwege het belang als 
structuurelement voor fauna (vogels, dagvlinders, …) en als gastheer voor kenmerkende 
paddestoelen (Veraghtert 2006). 
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      B. Projectlocatie 13/14 
 

 Hydrologische herstelmaatregelen 
Gezien de interessante vegetatierelicten die wijzen op de vroegere aanwezigheid van (hoog)venige 
heide is hydrologisch herstel van deze locatie van zeer groot belang. 
 
Een kartering van het drainagesysteem toont dat deze locatie en haar onmiddellijke omgeving 
langs 2 grachten kan afwateren naar de antitankgracht. In functie van het herstel van de 
oorspronkelijke waterhuishouding wordt aangeraden de verschillende diepe greppels en grachten 
die de locatie doorkruisen her en der dicht te schuiven, zoals nu reeds op een aantal plaatsen is 
gebeurd, zodat grondwater van goede kwaliteit in het gebied gehouden wordt. Ook het 
afdammen of opstuwen van de afvoergrachten naar de antitankgracht kunnen bijdragen tot een 
langzame verhoging van de watertafel. Deze maatregelen zijn nodig om te vermijden dat peilen in 
de zomer te diep zouden wegzakken. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling 
van venige heide. 
 
De kwaliteit van het grondwater dient verder opgevolgd te worden. Er dient op toegezien te 
worden dat het water dat aangevoerd wordt met de (vervuilde) gracht ter hoogte van het 
vliegveld op termijn niet in het vochtige terreingedeelte van deze locatie terecht komt.  
 

 Effectgericht beheer 

Enkele delen van deze locatie zijn sterk vergrast en kunnen best hersteld worden via plagbeheer. 
De natte depressie die volledig is dichtgegroeid met pitrus (nabij peilbuis 13) kan best volledig 
worden opengegraven/geplagd. 
 
Gezien de samenstelling van het grondwater (overgangstype tussen lithotroof en atmotroof) en 
het feit dat het in de winter tot tegen het maaiveld stijgt worden hier geen problemen verwacht 
met de verzuring van de bodem. Bodem-chemische metingen van een diepere horizont werden 
echter niet bekomen. Indien overgegaan wordt tot plaggen wordt aangeraden op deze locatie 
alsnog nieuwe pH-metingen (pH-H2O) van de ‘nieuwe’ bodem uit te voeren om te kunnen 
beslissen al dan niet te gaan bekalken. 
 
In sommige delen van deze locatie treedt een sterke verbossing op. Vaak zijn er volledig 
beschaduwde restanten van dopheidevegetaties terug te vinden. Hierbij wordt aangeraden de 
locatie verder open te kappen en de heiderestanten vrij te stellen.  
 

 Rekening houden met (relict)soorten 

Op een beperkt aantal plekken binnen deze locatie komt nog een goed ontwikkelde natte 
heidevegetatie voor, op twee plaatsen werd een bloeiende Klokjesgentiaan aangetroffen. Er wordt 
dan ook aangeraden kleinschalig en gefaseerd te werk te gaan en de groeiplaatsen met 
Klokjesgentiaan te sparen (fig. 3 bijlage I). De groeiplaatsen van Eenarig wollegras dienen 
eveneens gespaard te worden. Ook i.f.v. de nog aanwezige fauna (Heidesabelsprinkhaan, 
Groentje, e.d.) dient men kleinschalig te werk te gaan. Het sparen van enkele bomen en struiken 
(vliegdennen, spork, berk) bij het plaggen verdient aanbeveling vanwege het belang als 
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structuurelement voor fauna (vogels, dagvlinders, …) en als gastheer voor kenmerkende 
paddestoelen (Veraghtert 2006). 
 

 Connectiviteit 

Heideblauwtjes komen nog vrij talrijk voor in de nabije omgeving. Bij gunstig herstel van de 
vegetatie worden geen problemen verwacht bij herkolonisatie. Verder is de locatie wel tamelijk 
geïsoleerd van grote aaneengesloten heidevegetaties in het noorden van het gebied waarvan het 
gescheiden wordt door een brede bosgordel van voornamelijk Grove den. Voor een duurzame 
overleving en kolonisatie van de fauna moet op termijn getracht worden toch de verbinding te 
maken a.h.v. corridor of ‘stepping stones’. 
 
 

2.7  Opvolging en evaluatie 
 
Bij de eventuele uitvoering van hydrologische herstelmaatregelen is evenwel een volgehouden 
meetinspanning nodig om meer betrouwbare keuzes te kunnen maken en de resultaten op te 
kunnen volgen. Met name de hydrologische condities van projectlocatie 13/14 verdienen nog 
nadere aandacht. 
 
Het is tevens van groot belang beheerswerken steeds goed te documenteren en de resultaten 
ervan op te volgen. Om het succes van eventuele beheeringrepen op de hier besproken 
projectlocaties te kunnen evalueren is het van belang de evolutie van flora en fauna op de voet op 
te volgen. Een volgehouden monitoring laat toe de resultaten te beoordelen ten opzichte van de 
oorspronkelijk gestelde doelstellingen en, indien nodig, het beheer bij te sturen. In dit kader is de 
opmaak van een monitoringplan noodzakelijk. In opdracht van het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB) wordt op het INBO een monitoringmethode ontwikkeld om de resultaten van 
beheermaatregelen te kunnen beoordelen (De Cock et al. in prep.). Een belangrijk instrument 
hierbij is o.a. multi-soortenmonitoring. 
 
Indien na plaggen bekalking wordt toegepast, kan dit best gebeuren volgens de proefopzet 
beschreven in deel I van dit rapport (Laurijssens et al. 2007). Dit om de effecten en resultaten 
ervan op een grondige manier te kunnen opvolgen. 
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3  Groot Schietveld 
 
3.1  Algemeen 
 
Het Groot Schietveld ligt in de Noorderkempen op grondgebied van de gemeenten Brasschaat, 
Brecht en Wuustwezel. Het  gebied bestaat uit een open centrale heide die omgeven is door een 
bosgordel. Het terrein strekt zich uit in ZW-NO richting met een oppervlakte van 1571 ha 
(grootste lengte: 9,75 km; grootste breedte: 2,55km). Dit militaire domein wordt als oefenzone 
voor artillerie gebruikt en is niet toegankelijk voor het publiek. Het terrein is thans geïsoleerd in 
het landschap, temidden van landbouwgebied, privé-naaldbossen en woongebied (Bulteel 2002). 
 
Het GSV oogt als een vergraste vlakte, ingesloten en geïsoleerd van de omgeving door een 
bosgordel. Toch is de variatie in dit heidelandschap groot. De centrale heide bestaat uit een 
mozaïek van natte, vochtige, droge en gemengde heide afgewisseld met een groot aantal vennen. 
Ondiepe grondwaterpeilen markeren natte dopheidevegetaties en natte laagten. Iets hoger 
gelegen delen bevatten gemengde heide, nog hogere enkel Struikheide De droge heide 
manifesteert zich vooral op noord-zuid gerekte, lage duinruggen. Grote delen van het lage 
duinlandschap zijn thans bebost, vnl. aan de randen van het terrein. De bossen zijn overwegend 
aangelegd met grove dennen (Pinus sylvestris) maar evolueren naar berken-eikenbossen. Hiernaast 
komen ook semi-natuurlijke elzen-eikenbossen voor. Elzen-berkenbossen blijven beperkt tot 
enkele natte terreingedeelten in kwelzones, vnl.  in de beekdalen (Bulteel 2002). 
 
 
3.2  Situering projectlocaties 
 

 
Figuur 3.1. Situering van de verschillende projectlocaties en het geplande herstelbeheer op het Groot Schietveld. 

 
Figuur 3.1. geeft een overzicht van de weerhouden projectlocaties op het Groot Schietveld. Ten 
eerste onderscheiden we 3 projectlocaties (1, 2 en 4) in het Marum, d.i. het noordoostelijk deel 
van het militair domein, ten noordoosten van de baan Brecht-Wuustwezel. Projectlocaties 2 en 4 
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betreffen al dan niet verruigde tot schrale(re) graslanden omringd door houtwallen; locatie 1 
betreft natte heide. Alledrie de locaties bevinden zich aan de noordzijde van de vallei van de 
Kleine Aa.  
 
Ook ten zuidwesten van het Marum werden enkele locaties geselecteerd voor dit project. 
Projectlocatie 8 betreft de vallei van het Moerken, een kleine zijloop van de Kleine beek die op 
zijn beurt in de Grote beek of Kleine Aa uitmondt. De locatie (het ‘Moerke’) is in feite het 
dalhoofd van het zijvalleitje. Het is bedekt met een door veenmossen gedomineerde natte 
heidevegetatie. Locatie 6 en 7 liggen hoger op de flanken van dit zuidwest-noordoost gericht 
valleitje. Projectlocatie 5 situeert zich nabij locatie 6 aan de rand van de centrale doelenzone. 
 
Meer naar het zuiden ligt nabij de rand van het domein een bijzonder ven: het Lavendelven 
(projectlocatie 9). Projectlocatie 10 betreft een hoger gelegen locatie die aansluit op het 
Lavendelven. Tot slot zien we nog projectlocatie 11, iets westelijker gelegen en centraal in de 
doelenzone. Het betreft de randzone van een middelgroot heideven. 
 
 
3.3  Beschrijven actuele toestand 
 
 3.3.1. Hydrologie 
 
      A. Topografie, hydrografie & drainage: algemeen 
 
Figuur 3.2. toont de topografie 
van het studiegebied. Het 
hoogste deel (op niveau + 27 m 
TAW) vormt de scheiding 
tussen de hydrologische bekkens 
van Schelde en Maas. Ten 
zuiden van de scheiding helt het 
terrein naar ZW en daalt tot +24 
m. Ten noorden hiervan, en dit 
is het grootste deel, daalt het 
terrein naar NO tot ca. +18 m. 
Dit deel behoort tot het 
Maasbekken. Grosso modo 
liggen de hoogste delen centraal 
in het terrein (centrale heide of 
doelenzone) en daalt het terrein 
aan weerszijden naar de randzones toe. In het oosten gebeurt de afwatering door de Schoor- en 
Schaapsdijkbeek, in het westen door het Moerken. Het noordelijke terreingedeelte wordt 
doorsneden door de vallei van de Kleine Aa of Weerijsbeek. Alle beken wateren af naar de 
noordwaarts lopende Grote beek (loop van de Kleine Aa buiten het GSV) (Fig. 3, bijlage I). 
 
In het gedeelte van het GSV dat behoort tot het Maasbekken, verloopt de afwatering vanuit de 
centrale heide naar de beekdalen en globaal in noordelijke richting. Door de naar het noorden 

 
Figuur 3.2. Topografie van het studiegebied (in m TAW) op basis van 
het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHM). 
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afhellende, ondiepe kleiafzettingen (Formatie van de Kempen), met de hoogste kam ter hoogte 
van de scheiding Schelde- en Maasbekken, volgen ook de grondwaterstromen dit patroon. De 
centrale heide fungeert als infiltratiegebied en in ongestoorde toestand als bufferend 
waterreservoir dat het water vertraagd afvoert naar de beekdalen. In de beekdal van het Moerken 
en het dal van de Schoor- en Schaapsdijkbeek (met het Lavendelven) komt grondwater aan de 
oppervlakte. 
 
Zowel in het Moerke als in het Lavendelven zijn de freatische grondwaterpeilen opvallend veel 
constanter dan elders in dit gebied. Deze twee deelgebieden ontvangen water vanuit de 
omliggende, hoger gelegen terreingedeelten. Het toestromende oppervlaktewater wordt aan de 
stroomafwaartse zijde van beide deelgebieden in meer of mindere mate opgestuwd, waardoor de 
afvoer vertraagd wordt. Het resultaat is een vrij constante grondwatertafel en als gevolg daarvan 
veenvorming. Het Marum is volledig anders. Dit gebied vertoont een meer schommelende 
watertafel. Dit gebied heeft een geschiedenis van ontginning gekend, met de aanleg van een 
drainagestelsel op de noordelijke valleiflank van de Kleine Aa. De Kleine Aa speelt hier een grote 
rol in de drainage en in de vorming van de freatische grondwaterpeilen in het gebied. 
 
Enkele menselijke ingrepen hebben de hydrologie van het terrein sterk beïnvloed: de 
zandwinningsplas, de aanleg van brandgrachten en een groot aantal grachten en greppels, …  
 

     B. Marum 
 
Topografie, hydrografie & drainage 
 

 
Figuur 3.3. Topografie en drainagenetwerk in het noordelijk deel van het Groot Schietveld, het Marum. 
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Centraal door het Marum loopt de Kleine Aa of Weerijsbeek. Deze beek werd vroeger 
rechtgetrokken en verdiept; op enkele plaatsen zijn nog restanten van oude meanders duidelijk 
zichtbaar. In functie van de agrarische ontwikkeling van het gebied werd een uitgebreid 
drainagestelsel aangelegd (Fig. 3.3. en 3.4.). Door deze ingrepen is de hydrologie van dit gebied in 
de loop der jaren sterk gewijzigd; de maatregelen hebben duidelijk tot verdroging geleid (Heutz et 
al. 2003, De Becker 2005). Om deze verdroging in het gebied tegen te gaan werd in 2002 reeds 
een proefproject rond vernatting en hermeandering uitgevoerd, waarbij o.a. het peil van de beek 
werd opgestuwd en enkele meanders werden heringeschakeld (Heutz et al. 2003).  
 

Grondwatermeetnet 

In dit deelgebied werden in de zomer van 2006 drie peilbuizen geïnstalleerd (GSCP023, 24 & 25) 
door het INBO. Deze buizen werden tot op heden slechts zeer beperkt bemeten (5 maal). Enkele 
jaren geleden werden in het kader van het hermeanderingsproject enkele raaien van peilbuizen 
dwars op de Kleine Aa/Weerijsbeek geplaatst. Fig. 3.4. toont de situering van de buizen in het 
Marum. Voor de Peilbuisdefinities verwijzen we naar tabel 8 in bijlage II. 
 

 
Figuur 3.4. Verspreiding piëzometers in het Marum. De locaties van de peilbuizen in raaien dwars op de 
Werijsbeek zijn niet correct, vanwege foute coördinaten in de Watina databank. De locatie van de 3 andere 
piëzometers wordt wel correct weergegeven. Tevens wordt het drainagenetwerk weergegeven. 
 

Dynamiek 

Ondanks de zeer beperkte set van metingen voor de buizen in het Marum, wordt hier toch 
geprobeerd om, mits wat kort bochtenwerk, uitspraken te doen over de grondwaterdynamiek van 



 

  

  
                                               Herstelbeheer van natte heide en vennen – toepassing standaardprotocol                 29            

dit systeem. De nodige voorzichtigheid moet in acht genomen worden bij het toepassen van de 
hier geformuleerde resultaten en conclusies!! 
 
Ter vergelijking wordt één peilbuis (GSCP014X) meegenomen in de bespreking die destijds 
geplaatst werd in het kader van het hermeanderingsproject. Uit de onderstaande tijdreeksen 
(Figuur 3.5. & 3.6) valt, ondanks de beperkte data van de nieuw geplaatste buizen, toch één en 
ander af te leiden. Het freatische wateroppervlak vertoont een sterk verhang (ca. 2 m/km) van 
het oosten naar het westen (van het plateau naar de Werijsbeek). Dat betekent dat deze beek een 
sterk drainerende functie heeft, aangezien de sedimenten zeer zandig en plaatselijk ook venig zijn. 
De schommelingen hoger op de valleiflank zijn vergelijkbaar met de schommelingen in het 
beekdal. Ze zijn in de orde van grootte van één meter op jaarbasis. 
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Figuur 3.5. Tijdreeksen van de freatische grondwaterpeilen in het Marum, Groot Schietveld (in m t.o.v. 
het maaiveld) 
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Figuur 3.6. Tijdreeksen van de stijghoogte van het freatische grondwater in het Marum (in m TAW). 
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Chemische samenstelling van het freatische grondwater 

Voor wat nutriëntenbelasting van het grondwater betreft, valt de situatie in het Marum bijzonder 
goed mee. Er valt bijzonder weinig te detecteren, met uitzondering van de buis die het dichtst 
tegen het landbouwgebied ligt (GSCP025X) en zelfs daar is de toestand, rekening houdend met 
het sterke verhang van het grondwater en de korte afstand tot een bemestingsbron, nog erg 
gunstig. 
 
In de vallei van de Kleine Aa/Weerijsbeek werden destijds (2001) verhoogde concentraties 
gemeten aan nitraten en orthofosfaten in het grondwater. Er is geen enkele reden om aan te 
nemen waarom dat nu niet meer het geval zou zijn, maar er werden geen stalen meer genomen 
op die locaties. De beoogde locaties in dit project liggen ietwat verder verwijderd van deze beek 
en vermits de beek voornamelijk een drainerende werking heeft valt hier weinig invloed van het 
aangerijkte beekwater te verwachten.  
 

ID InDate CondF CondL pHF pHL HCO3
P-

PO4 
N-

NO3 
N-

NO2 
N-

NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fe
GSCP013X 07/05/01 302 318 5.2 4.8 32 0.029 3.36 0.005 0.45 108 12 10 2 39 2.7 5.5
GSCP023X 05/09/06 100 102 5.4 5.7 6 0.01 0.05 0.005 0.1 26 10 3.3 3 7 2.2 2.5
GSCP024X 05/09/06 65 66 4.8 5.1 6 0.01 0.22 0.005 0.1 8.1 10 4 1 1 0.3 0.3
GSCP025X 05/09/06 120 127 5.5 5.9 6 0.01 2.28 0.014 0.1 31 10 2.9 3 6 5 0.8

Tabel 3.1. Chemische analyseresultaten van het freatische grondwater voor de meetlocaties in het Marum. (De 
concentraties zijn uitgedrukt in mg/l behalve voor Conductiviteit (Labo en Field) die in µS/cm staan en de pH die 
dimensieloos is). 
 

Figuur 3.7. toont een EC-IR diagram voor enkele grondwaterstalen in het Marum. Ter hoogte 
van de Kleine Aa/Werijsbeek vertoont het grondwater een sterk lithotroof karakter (bv. peilbuis 
13). Verder van de beek verwijderd, heeft het freatische grondwater een meer atmotroof karakter 
of betreft het overgangstypen.  
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Figuur 3.7. EGV-IR diagram voor de analyseresultaten van het freatische grondwater in het Marum 
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      C. Omgeving Lavendelven 
 
Topografie, hydrografie & drainage 

Het Lavendelven ligt in de kwelzone van een beekdal, de Schoor- en schaapsdijkbeek. Het 
Lavendelven is in feite een dalhoofd van een zijvalleitje van deze beek. Op de kaart met 
detailtopografie (Fig. 3.8.) is dit duidelijk te zien. De centrale heide (ten westen) ligt duidelijk veel 
hoger en fungeert als infiltratiegebied. Het beekdal en het Lavendelven worden gevoed door 
zowel regen- en oppervlakkig afstromend water als door grondwater dat uit de centrale heide 
wordt aangevoerd. 
 
De overloop van venwater naar de achterliggende beek wordt grotendeels tegengehouden door 
enkele oude ontginningsdijken (zie verder). Sinds 2002 kan het waterpeil via een overloop t.h.v. 
een herstelde dijk geregeld worden. Door de grond- en oppervlaktewateraanvoer aan de westzijde 
van het ven en de beperkte inzijging en overloop naar de beek aan de oostkant is een in de tijd 
vrij stabiel waterpeil mogelijk.  
 
In de omgeving zijn ook enkele drainerende greppels en grachten terug te vinden. Figuur 3.9. 
schets de huidige hydrografie en drainage van het Lavendelven en zijn omgeving. De Schoor- en 
Schaapsdijkbeek werd afgedamd en buiten het terrein omgeleid om de instroom van vervuild 
landbouwwater tegen te gaan. 
 

 
Figuur 3.8. Topografie in de ruime omgeving van het Lavendelven. 
 

Het Lavendelven is een oud verland ven dat reeds op oude kaarten als moeras (en niet als ven) 
aangeduid staat (kaart MGI 1935 uit 1871-1872). In het ven zijn enkele oude dijkjes aanwezig. 
Deze ontginningstructuren werden waarschijnlijk aangelegd om turf te kunnen steken. Een van 
de dijkjes ligt dwars op de afstroomrichting van het ven naar de achterliggende Schoor- en 
Schaapsdijkbeek (Fig. 3.9.). Dit dijkje speelt een belangrijke rol in de hydrologie van het 
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vensysteem: het houdt het water op en heeft een kleine overloop  naar de beek, waardoor een 
verhoogd, redelijk stabiel waterpeil mogelijk is (en waardoor er een hoogveenachtige vegetatie 
kon ontwikkelen). Tot voor enkele jaren was dit dijkje lek. Dit werd in 2002 hersteld en er werd 
een regelbare overloop geplaatst. 
 
In de jaren ’60 heeft het leger en brandweg aangelegd dwars door dit gebied, zodat er nu in feite 
sprake is van 2 subsystemen. Stroomopwaarts van de brandweg accumuleert het water waardoor 
daar een open ven is ontstaan. Bij hogere waterstanden loopt het water over de brandweg naar 
het lagergelegen, stroomafwaartse ven. Tot voor enkele jaren was er een ‘gat’ in de brandweg 
waardoor sterke afstroming plaatsvond. Ook ondergronds is er een sterke afstroming van het 
open ven naar het lagergelegen stroomafwaartse veengebied, dus dwars door het zandige 
dijkmateriaal.  
 

 
Figuur 3.9. Hydrografie en drainage van het Lavendelven en omgeving. Tevens wordt het 
grondwatermeetnet weergegeven. 
 

Grondwatermeetnet 

In het Lavendelven werden in het verleden heel wat piëzometers geplaatst, zowel door ANB als 
door Pidpa. Alle piëzometers meten grosso modo hetzelfde. Een overzicht van de 
peilbuislocaties wordt weergegeven in figuur 3.9. Voor de peilbuisdefinities verwijzen we naar 
tabel 8 in bijlage II. In figuur 3.9. wordt de lokale peilbuisbenamingen weergegeven. Voor de 
overeenstemmende Watina-nummering (databank watergegevens INBO) wordt eveneens naar de 
peilbuisdefinities verwezen (tabel 8, bijlage II). 
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Dynamiek 

In het grondwatermeetnet zitten ook enkele piëzometernesten (set van buizen met een 
verschillende filterdiepte) die toelaten om een idee te krijgen van de richting (op- dan wel 
neerwaarts) van de grondwaterstroming. Er bleken echter enkele onduidelijkheden over enkele 
peilbuizen. Hier zit een probleem van datacollectie. De onduidelijkheden hebben te maken met 
het mogelijk verwisselen van divergegevens, onbekende verlengingen van peilbuizen of doordat 
referentiemetingen ons nooit hebben bereikt, ondanks herhaald vragen.  
 
Enkel de metingen van het piëzometernest GSCP031X (diep) en GSCP032X (ondiep) lijken 
consistent en betrouwbaar. In beide buizen hangt een diver; metingen van dit peilbuiskoppel 
werden gestart in 2002 en stopgezet begin 2006. Hier is de trend duidelijk: het Lavendelven 
wordt gevoed met grondwater (Fig. 3.10.).  
 
In de omgeving van het Lavendelven werden vroeger reeds een aantal studies uitgevoerd (o.a. 
Envico 1999 in opdracht van PIDPA), waarvan de resultaten echter niet allemaal ter beschikking 
stonden. Uit reconstructie van de tijdreeksen uit voorlopige rapporten van toen, kan opgemaakt 
worden dat de grondwatertafelschommelingen quasi ongewijzigd gebleven zijn. Uit peilmetingen 
uit dit rapport valt eveneens af te leiden dat de freatische peilen ter hoogte van de westelijk 
gelegen doelenzone beduidend hoger liggen. Het is dan ook erg plausibel dat de stroming in het 
freatische watervoerende pakket van daar afkomstig is.  
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Figuur 3.10. tijdreeksen van grondwaterpeilen in het Groot Schietveld - Lavendelven (in m tov maaiveld) 
voor het piëzometernets GSCP031X (diep) –GSCP032X (ondiep). 
 
In februari 2005 werd de dijk aan de noordoostzijde van deze depressie hersteld. Daarmee is in 
feite het “dalhoofd” van dit zijvalleitje opnieuw deels geïsoleerd van de lagerliggende beek. Het 
effect is duidelijk te zien in figuur 3.10. – met GSCP031 & 32. Begin februari 2005 schieten de 
peilen inderdaad met een rukje de hoogte in (ca. 20 cm, en in de daaropvolgende zomer 
fluctueren de peilen aanzienlijk minder dan in de jaar ervoor. Enige nuancering is wel nodig: 2003 
was een historisch record-droog jaar (grote schommelingen) en in 2002 werd hier slechts 
sporadisch gemeten. 
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Chemische samenstelling van het freatische grondwater 

In drie peilbuizen werden grondwatermonsters genomen: de buizen GSCP028, 31 en 41 (locale 
benaming 273, LAV 1 en 276). Verder werd één oppervlaktewaterstaal genomen in en slenk 
tussen de veenmosbulten (GSCS002X) (Tabel 3.2.).  
 

ID InDate CondF CondL pHF pHL HCO3
P-

PO4
N-

NO3
N-

NO2
N-

NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fe
GSCP028X 06/09/06 76 83 5.8 6.2 6 0.01 0.05 0.005 0.41 8 16 4.5 4 2.7 0.6 2 
GSCP032X 05/09/06 146 144 5.9 6.1 64 0.01 0.05 0.005 0.33 11 15 13 5 9.5 1.2 4.1
GSCP041X 05/09/06 146 164 5.7 5.9 48 0.01 0.05 0.005 0.1 26 17 10 7 10 1.8 2.1
GSCS002X 05/09/06 66 67 4.6 4.6 6 0.01 0.05 0.005 0.1 8.8 12 3.3 1.6 1.6 0.2 0.5

Tabel 3.2. Chemische analyseresultaten van het freatische grondwater en oppervlaktewater voor de meetlocaties in 
het Lavendelven. (De concentraties zijn uitgedrukt in mg/l behalve voor Conductiviteit (Labo en Field) die in µS/cm 
staan en de pH die dimensieloos is). GSCS002X betreft een oppervlaktewaterstaal in een slenk tussen de 
veenmosbulten. 
 
Nutriëntenbelasting vanuit het grondwater (zie tabel 3.2.) in deze zone is volkomen onbestaande. 
Zowel orthofosfaten als nitraten en nitrieten zijn niet terug te vinden in de analysen. Ammonium 
heeft lage concentraties. Geen problemen uit deze hoek dus. 
 
Qua mineralensamenstelling zijn er twee watertypen te onderscheiden (Fig. 3.11). GSCP031 en 
41 die centraal in het Lavendelven liggen, worden gekenmerkt door een chemische samenstelling 
die het midden houd tussen atmoclien en lithoclien water. Dat heeft alles van doen met de 
herkomst van het water. Het is effectief ondergronds toestromend grondwater met de 
karakteristieke verhoudingen in mineralen die anders liggen dan bij puur regenwater. De absolute 
concentraties zijn echter zeer laag. Dit is met andere woorden nutriëntenarm, mineraalarm 
grondwater. Locatie GSCP028X heeft echter een uitgesproken atmoclien karakter. Het punt is 
duidelijk terug te vinden links onderaan in het EGV-IR diagram. Meer dan waarschijnlijk wordt 
er via de aangelegde ZWW-NOO brandgang en de overloop van het bovenliggende ven een pak 
regenwater aangevoerd. Dat loopt ter hoogte van locatie 28 het Lavendelven in, waar het zich 
vermengd met het andere water. Het oppervlaktewaterstaal was eveneens atmotroof. 
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Figuur 3.11. EGV-IR diagram voor de freatische analyseresultaten van het grondwater in het 
Lavendelven. 
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      D. Omgeving Moerken  
 
Topografie, hydrografie & drainage 

Deze locatie omvat het ‘dalhoofd’ van het beekvalleitje van het beekje genaamd ‘het Moerken’. 
Het beekje komt het Groot Schietveld binnen langs de westzijde van het domein en loopt van 
ZWW naar NOO. Deze depressie is gelegen tussen twee parallelle, eveneens ZWW-NOO 
verlopende duinruggen. Stroomafwaarts verbreedt het dal (Fig. 3.12). 
 
Enkele recente ingrepen hebben de hydrologie van het terrein sterk beïnvloed en definitief 
gewijzigd. Tot voor een aantal jaren voerde het beekje landbouwwater aan, dat naar alle 
waarschijnlijkheid een aanzienlijke nutriëntenvracht bevatte. In 1996 werd dit landbouwwater 
afgekoppeld en buiten de domeingrenzen omgeleid richting de Klein beek. Ter compensatie en 
om te voorkomen dat de depressie zou droog vallen, werd de loop van het Moerken op meerdere 
plaatsen opgestuwd (Fig. 3.12 en 3.13.).  
 
 

 
Figuur 3.12. Topografie van de omgeving van het Moerken. De venige depressie van het Moerken betreft 
een dalhoofd van dit zijvalleitje van de Kleine beek. 
 

De venige heide in het Moerke kon ontstaan door de geomorfologie en de specifieke hydrologie 
van het terrein. Het dal wordt gevoed door het beekje, (diepere en lokale) grondwaterstromen en 
oppervlakkig afstromend regenwater uit de hoger gelegen centrale heide. Deze concentreerden 
zich in de lage kom van het Moerke. Naar alle waarschijnlijkheid echter, werd bij de aanleg van de 
E10 plas de hydrologie van het Moerke voorgoed gewijzigd (Fig. 3.13). Bij de aanleg van die plas 
werd de onderliggende kleilaag doorgraven. Door dit “venster” wordt water van een 
onderliggende semi-arthesisch watervoerend pakket naar boven geperst. Er is het hele jaar door 
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een constante afvoer van water uit de E10 plas. Het venster in de kleilaag is uiteraard de 
gemakkelijkste weg voor het water, dat vroeger onder vorm van (diffuse) kwel, o.a. ter hoogte 
van het Moerke aan de oppervlakte kwam. Vermoedelijk is niet de volledige kwelstroom weg, 
maar de hydrostatische drukverschillen zijn meer dan waarschijnlijk wel (sterk?) afgenomen en 
dus ook het volume aan diffuus uittredend kwelwater. 
 

 
Figuur 3.13. Netwerk van drainagegreppels met hoofd- en zijgreppels in de ruime omgeving van het 
Moerken. In 1996 werd het beekje net voor het binnenkomen van het domein afgedamd en buiten de 
domeingrenzen omgeleid richting de Klein beek. Ter compensatie werd de loop stroomafwaarts op 
meerdere plaatsen opgestuwd. 
 
Ook de aanwezigheid van een uitgebreid drainagenetwerk van talrijke op elkaar aansluitende 
grachten en greppels is sterk bepalend voor de lokale hydrologie (Fig. 3.13.). Veel greppels 
hebben hun waterafvoerende functie nog niet verloren en zorgen voor een versnelde afvoer van 
het water. Hoewel heel wat greppels in de loop der jaren volledig dicht- of overgroeid zijn geraakt 
en quasi onzichtbaar geworden zijn in het terrein, blijkt een groot deel ervan nog verrassend diep 
en dus nog steeds functioneel. Slechts op enkele plaatsen werden greppels opgestuwd. 
 
Ook de aanleg van brede, diepe ZWW-NOO gerichte brandgrachten hebben een impact op de 
waterhuishouding van de vallei van het Moerken. De diepe brandgrachten onderscheppen 
afstromend water dat normaal gezien vanuit het centrale hoger gelegen deel van het terrein naar 
het Moerken afstroomt. Dit water wordt via de brandgrachten afgevoerd in de richting van de 
Kleine Aa (Fig. 3.13). Ook grondwaterwinning voor de productie van drinkwater door de PIDPA 
heeft wellicht een nefaste invloed op de hydrologie van dit terrein.  
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Grondwatermeetnet 

In dit deelgebied staat een hele reeks piëzometers waarvan sommige als piëzometernest en 
voorzien van divers. Een overzicht van de peilbuislocaties wordt weergegeven in figuur 3.14. 
Voor de peilbuisdefinities verwijzen we naar tabel 8 in bijlage II. In figuur 3.14. wordt de lokale 
peilbuisbenamingen weergegeven. Voor de overeenstemmende Watina-nummering wordt 
eveneens naar de peilbuisdefinities verwezen (bijlage II). 
 
Bij nazicht bleken er echter diverse ernstige gebreken aan meerdere van deze buizen, 
voornamelijk met onvoldoende verankering van verlengstukken waarop de divers bevestigd zijn. 
Metingen van deze buizen zijn dan ook niet echt betrouwbaar en weinig bruikbaar.  
 

 
Figuur 3.14. Netwerk van piëzometers en peilbuizen in het Moerken. 

 

Dynamiek 

Toch konden een paar tijdreeksen weergegeven worden, om een idee te krijgen van de dynamiek 
van het freatische grondwater. De peilbuizen centraal in de venige delen van het Moerken 
(peilbuizenkoppel 253-254) tonen de aanwezigheid van kweldruk (Fig. 3.15). Het peilbuiskoppel 
meer stroomafwaarts (251-252) vertoont geen kwel maar infiltratie (Fig. 3.16). Dit verschil is ook 
duidelijk te merken in de vegetatie. Het eerste piëzometerkoppel bevindt zich in venige heide met 
Beenbreek (massaal), bij uitstek een indicator van uitstromend grondwater. In de omgeving van 
het tweede koppel treedt deze soort niet op.  
 
Een tweede vaststelling is dat hier slechts beperkte grondwatertafelschommelingen optreden op 
jaarbasis. Afgezien van de droge zomer van 2003, beperken de fluctuaties zich hier tot een goede 
60 cm onder het maaiveld en staat het grondwaterpeil in de winter nagenoeg gelijk met het 
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maaiveld. De opstuwing van het beekje heeft er dus voor gezorgd dat er (opnieuw?) stabiele 
grondwaterpeilen gerealiseerd worden in dit deelgebied. 
 
Een te sterke opstuwing is echter nefast voor de aanwezige venige heidevegetatie. In het verleden 
werden ’s winters langdurige overstromingen vastgesteld (Vercoutere & De Becker 2004). 
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Figuur 3.15. Tijdreeksen van grondwaterpeilen in het Groot Schietveld - Moerken (in m tov maaiveld) 
voor het piëzometernest GSCP045X (ondiep) –GSCP046X (diep). De exacte stijghoogte en fluctuatie van 
de peilen dienen omzichtig te worden geïnterpreteerd. Het onderlinge verschil is wel indicatief. 
 
 

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

01/02 01/03 01/04 01/05 01/06

Datum

D
ie

pt
e 

on
de

r h
et

 m
aa

iv
el

d 
(m

)

GSCP043X
GSCP044X

 
Figuur 3.16. Tijdreeksen van grondwaterpeilen in het Groot Schietveld - Moerken (in m. t.o.v. maaiveld) 
voor het piëzometernest GSCP043X (diep) –GSCP044X (ondiep). 
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Chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater 

In dit deelgebied werden vier locaties bemonsterd, één locatie met oppervlaktewater uit het 
waterloopje zelf nabij peilschaal GSCS001X en twee ondiepe buizen in de venige heide van het 
Moerken. Een staal werd niet weerhouden omwille van een iets te hoge EN-waarde. Tabel 3.3. 
toont de analyseresultaten. 
 

ID InDate CondF CondL pHF pHL HCO3
P-

PO4 
N-

NO3
N-

NO2 
N-

NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fe
GSCP045X 05/09/06 198 189 5.7 6 106 0.024 0.05 0.005 0.1 20 12 11 1 20 2.7 12
GSCP048X 05/09/06 139 128 5.7 5.9 79 0.01 0.05 0.005 0.1 2.5 6.5 5.6 2 16 2 5.7
GSCS001X 05/09/06 89 79 5.7 5.4 24 0.01 0.05 0.005 0.1 25 14 4.1 2 2.9 1 16

Tabel 3.3. Chemische analyseresultaten van het freatische grondwater en oppervlaktewater voor de meetlocaties in 
het Moerken. (De concentraties zijn uitgedrukt in mg/l behalve voor conductiviteit (Labo en Field) die in µS/cm 
staan en de pH die dimensieloos is). 
 
Wat de nutriënten betreft is er, zowel voor oppervlakte als voor grondwater, geen  vuiltje aan de 
lucht. Op een lichtjes verhoogde ortho-fosfaatconcentratie in meetlocatie GSCP045X na zitten 
alle nutriënten onder de detectielimiet (Tabel 4.3.). 
 
Het oppervlaktewater heeft een duidelijke atmocliene oorsprong. In het EGV-IR diagram (Fig. 
3.17.) wordt deze locatie uiterst links onderaan teruggevonden. De twee meetlocaties die in de 
venige depressie van het Moerken zelf liggen, vertonen een eerder lithotrofe verhouding in de 
mineralensamenstelling. Nochtans zijn de absolute concentraties ook hier niet hoog, hoewel ze 
hoger zijn dan in het Lavendelven. 
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Figuur 3.17. EGV-IR diagram voor de analyseresultaten van het grondwater en oppervlaktewater in het 
Moerken. 
 

      E. Elders 
 
Voor de andere projectlocaties opgenomen in dit project (projectnrs. 5, 6, 7, 10 en 11) zijn geen 
gedetailleerde lokale hydrologische data voorhanden wegens het ontbreken van peilpunten. In 
heel wat van de geselecteerde locaties wordt evenwel verdroging vastgesteld die veelal wordt 
veroorzaakt door uitgebreide netwerken van greppels en grachten. Ook de aanleg van de grote 
brandgrachten in het terrein hebben een verdrogend effect op het omliggende terrein. 
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 3.3.2  Bodem 
 
Voor een overzicht van de bodemchemische analyseresultaten en de profielbeschrijvingen wordt 
verwezen naar respectievelijk bijlage II (tabel 5 en 6) en bijlage IV. Hier worden de belangrijkste 
bevindingen kort besproken. Hier wordt evenwel niet ingegaan op het bekalkingsvraagstuk, 
hiervoor wordt verwezen naar § 2.6. 
 

      A. Projectlocaties  2 & 4 (Marum) 
 
Textuur & profiel - De bodem op projectlocaties 2 en 4  heeft een zandige textuur. Wat het 
profiel betreft wordt onder de organische laag lichtgekleurd (uitgeloogd) zand aangetroffen. In de 
diepere ondergrond (+ 2 m) bevindt zich een kleipakket. Eerdere profielbeschrijvingen in de 
beekvallei van de Kleine Aa wijzen op de aanwezigheid van een veenpakket, wat wijst op een 
sterke verdroging (De Becker 2005). 
 
Bodemchemie - Op beide locaties worden sterk verhoogde stikstof- en fosforconcentraties 
aangetroffen in de bodem. Het betreft dan ook percelen met een landbouwverleden (bemesting) 
Het betreft bodems met een lage CEC, gezien de zandige textuur geen verrassing, en een hoge 
basenverzadiging. 
 

      B. Elders (projectlocaties 1, 5 & 6, 7, 8, 9, 10, 11)  
 
Textuur & profiel - Elders in het gebied treffen we eveneens hoofdzakelijk zandige bodems aan. 
In het Moerke en het Lavendelven bevindt zich een dik pakket veen bovenop de zandige bodem.  
 
Bodemchemie - Wat de chemische samenstelling van de bodem betreft worden in de sterk 
vergraste zones bijna steevast (sterk) verhoogde nutriëntconcentraties gemeten (vnl. stikstof, 
fosfaatconcentraties blijven meestal binnen de perken, i.t.t. de bodems van de graslanden in het 
Marum). De bodem-pH varieert van zeer zuur tot zwak zuur. Metingen van de bodem pH tonen 
heel duidelijk hogere waarden op o.a. projectlocatie 11, waar een massale kieming van 
Klokjesgentianen werd waargenomen, en op een groeiplaats van Heidekartelblad (Pedicularis 
sylvatica) elders in de centrale doelenzone (Tabel 6, bijlage II). 
 
     
 3.3.3  Atmosferische depositie 
 
Voor de metingen en beoordeling van de atmosferische depositie verwijzen we naar de gemeten 
deposities van het VMM meetstation nabij het Klein Schietveld (zie § 2.3.3).  
 
Lokaal kunnen evenwel hoger deposities voorkomen. Zo kan bv. de aanwezigheid van het 
varkensbedrijf in de directe omgeving van het Lavendelven een lokaal verhoogde atmosferische 
depositie veroorzaken t.o.v. het meetpunt op het Klein Schietveld. Lokale bronnen van 
ammoniak kunnen lokaal voor sterk verhoogde depositieniveaus zorgen daar het ammonium 
meestal snel en op beperkte afstand van de bron terecht komt.  
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 3.3.4  Vegetatie 
 
Voor een overzicht van de aangetroffen soorten per projectlocatie wordt verwezen naar de 
vegetatieopnamen in bijlage I. Hier worden kort de voorkomende vegetaties en de belangrijkste 
typische soorten kort en niet limitatief besproken. Voor een overzicht van de belangrijkste doel- 
en aandachtsoorten wordt verwezen naar de fiches  per projectlocatie (bijlage V). Kaarten 6 t/m  
8 in bijlage I geven de situering van de belangrijkste aandachtsoorten weer. 
 
Voor een recente en gedetailleerde vegetatiekaart van het terrein wordt verwezen naar Bulteel 
(2002 en 2004). 
 
      A. Projectlocatie 1 (Marum) 
 
Het betreft hier een nog redelijk goed ontwikkelde structuurrijke vochtige heide met een beperkte 
mate van vergrassing. 
 

      B. Projectlocatie 2 & 4 (Marum) 
 
Deze locaties wijken in grote mate af van de overige projectlocaties in dit onderzoek. Het betreft 
hier graslanden met een voormalig al dan niet intensief landbouwgebruik. Voor een overzicht van 
de aanwezige soorten wordt verwezen naar de vegetatieopnamen in bijlage III (06/03-14). O.a. 
de ‘vagen’ (verlaten zandige akkers) vormen hier een belangrijk landschapselement en overblijfsel 
van vroeger landgebruik. Hier heeft zich een schrale(re) grazige vegetatie (soortenrijk hooiland) 
ontwikkeld. Opmerkelijk is de aanwezigheid van bv. Knolsteenbreek bij projectlocatie 2. 
Knolsteenbreek is een minder algemene, karakteristieke soort van glanshavergraslanden op 
vochtige standplaatsen (maar echt natte standplaatsen worden niet verdragen) (De Becker 2006). 
Deze soort gedijt het best op zwaarder bodems (klei, leem) maar doet het ook nog goed op 
lichtere zandbodems (zoals hier het geval is). Een deel van de voormalige graslanden op deze 
projectlocatie lijkt onderhevig aan een sterke verbossing. 
 
Vermits op projectlocatie 4 veel nattere standplaatscondities voorkomen, is de 
soortensamenstelling hier heel anders dan bij projectlocatie 2 met vnl. soorten van natte tot 
vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden (bv. Echte Koekoeksbloem, 
Pinksterbloem, Pitrus, …). 
 

      C. Projectlocatie 5 & 6 
 
Beide projectlocaties situeren zich op de overgang van de vallei van het Moerken naar de hoger 
gelegen doelenzone. Projectlocatie 6 wordt momenteel gekenmerkt door een vochtige 
heidevegetatie met verspreide kernen van gagelstruweel. Hoewel lokaal sterk vergraste zones 
aanwezig zijn, komen op deze locatie nog een redelijk goed ontwikkelde dopheidevegetaties voor. 
 
Projectlocatie 5 betreft een sterk vergraste vochtige heidevegetatie aan de rand van de 
doelenzone. In de zone tegen de brandgracht treedt ook een sterke vergrassing op. In de 
onmiddellijke omgeving komen echter nog wel goed ontwikkelde vochtige heidevegetaties voor. 
 



 

  

  
                                               Herstelbeheer van natte heide en vennen – toepassing standaardprotocol                 42            

      D. Projectlocatie 7 & 8 (Moerken en directe omgeving) 
 
In het beekdal van het Moerken komt een moerassige, venige dopheidevegetatie voor met 
veenmos- en haarmosbulten. In de venige heide komt een grote populatie Beenbreek voor. 
Verspreid groeien nog enkele Klokjesgentianen. Tot begin jaren ’90 kwamen nog Veenorchissen 
(Dactylorhiza (majalis) sphagnicola) voor. Ten westen wordt het valleitje ingesloten door een hogere 
rug met thans sterk vergraste struikheidevegetatie. 
 
De bovenvermelde wijzigingen in de waterhuishouding hebben zo hun gevolgen gehad voor 
aanwezige vegetatie. Eerst kende de venige heide een langzame verdichting van rietopslag en 
werden de Veenorchissen zeldzamer. De jongste jaren lijkt de degradatie versneld: de rietopslag 
versnelde waardoor de venige dopheide nu een dicht rietveld is geworden; Pijpenstrootje en 
Veenpluis namen ook snel toe, de Veenorchissen verdwenen, net als de Klokjesgentianen. 
Haarmosbulten verdwenen onder het pijpenstrootje, veenmosslenken zijn overgroeid met riet. 
De Beenbreekvelden worden aangevallen door het uitbreidende riet. In 2005 werd vergrassing 
vastgesteld van de voorheen homogene beenbreekvegetaties. De bedding van het beekje is 
dichtgegroeid met pitrus. Het riet bleef tot nu toe weg uit de westelijke kom van het Moerke, 
maar de beenbreekvegetaties zijn gereduceerd. Rompgemeenschappen van Veenpluis en 
pijpenstrootje namen sterk uitbreiding (Bulteel 2002). Dit deelgebied is de periode van 
doorstroming met nutriëntenrijk landbouwwater dus zeker niet ongeschonden doorgekomen. Er 
bestaat discussie of het riet nu uitbreid of stagneert (Bulteel 2002, Vercoutere & De Becker 2003). 
 
Projectlocatie 8 vormt de overgang van de venige heide in de beekvallei naar de hogergelegen 
centrale heide (doelenzone). De ganse locatie is sterk vergrast met Pijpenstrootje. Enkel in de 
overgangszone langs enkele greppels bevinden zich nog wat restanten van een dopheide-
vegetatie. Eveneens treedt hier een sterke verbossing op, vnl. door Grove den. Op de 
overganszone tussen beide projectlocaties groeien verspreid nog wat Klokjesgentianen. 
 

      E. Projectlocatie 9 (Lavendelven) 
 
Het lavendel is een verland ven met een hoogveenachtige vegetatie. Dankzij een relatief stabiel 
waterpeil kon een ongestoorde verlanding optreden. Het ven bezit een unieke vegetatie met 
veenmosslenken en -bulten op drijvend veen. De veenmosslenken met Witte snavelbies, Kleine 
en Ronde zonnedauw wisselen af met Veenpluisveldjes, open water en drijftillen met Gewone 
dophei, Pijpenstrootje, Lavendelhei en Kleine veenbes op veenmosbulten. Deze vegetatie met 
hoogveenkenmerken is vegetatiekundig te plaatsen onder de associatie van Gewone dophei en 
veenmos (Erico-Sphagnetosum magellanici) en de asociatie van veenmos en snavelbies (Sphagno-
Rhynchosporetum) (Bulteel 2002). Rondom het ven en op en langs de oude dijken die het ven 
doorkruisen, groeien gagelstruwelen. Aan de rand van het laagste ven groeit massaal Beenbreek. 
Tussen het ven en de achterliggende Schoor- en schaapsdijkbeek ontstonden wilgenstruwelen en 
een smalle band Zachte berk op het veen. Opname 06/47 en 06/49 (bijlage II) geven een goed 
voorbeeld van de goed ontwikkelde hoogveenachtige vegetatie in dit ven. In de jaren ’60 zou hier 
hier nog massaal Eenarig wollegras gegroeid hebben (med. G. Heutz). 
 
Sinds enkele jaren wordt echter een versnelde degradatie vastgesteld (bv. Bulteel 2002). De 
successie zet zich in versneld tempo voort met gagelstruweel en Zachte berk op het veen. 
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Successie naar de bulten- en slenkenassociaties lijkt nergens meer op te treden. De 
dopheidrijftillen worden meer en dichter begroeid met gagelstruweel. Ook Pijpenstrootje neemt 
sterk toe. Door de ‘vergageling’ en de vergrassing worden de andere vegetaties overwoekerd en 
verdrukt. Het ven lijkt te evolueren naar een rompgemeenschap van Wilde gagel en 
Pijpenstrootje (bv. opname 06/48 en 06/52, bijlage II). De aquatische delen (open water) van het 
ven lijken te evolueren naar een rompgemeenschap van Knolrus en veenmos (Bulteel 2002). 
 

      F. Projectlocatie 10  
 
Deze locatie wordt gekenmerkt door een matig tot sterk vergraste vochtige heidevegetatie. Langs 
de zuidoostrand van deze projectlocatie (richting het vennetje) gaat de vegetatie wel over in een 
goed ontwikkelde vochtige heide (lager gelegen deel). In het noorden van deze locatie werden 
nog enkele bloeiende Klokjesgentianen vastgesteld.  
 

      G. Projectlocatie 11 (ven doelenzone) 
 
Op deze locatie komt nog een gevarieerde, structuurrijke en soortenrijke vochtige heide voor met 
natte slenken en dopheidebulten. Een (groot) deel van de locatie is echter aan een toenemende 
vergrassing onderhevig. De locatie is een belangrijke groeiplaats van Klokjesgentiaan. Ook 
Beenkbreek komt lokaal voor in slenken met een venige ondergroei. Door de toenemende 
vergrassing gaat het aantal gentianen sterk achteruit. Op de ‘geplagde’ strook naar het ven komen 
typische pioniersoorten als Kleine en Ronde zonnedauw te voorschijn. Ook kiemen hier massaal 
jonge Klokjesgentianen. 
 
 
 3.3.5  Fauna 
 
De verschillende projectlocaties werden onderzocht op het voorkomen van van typische natte 
heidesoorten van enkele goed herkenbare taxonomische groepen. Ook andere opmerkelijke, 
zeldzame of bedreigde soorten (Rode lijst) werden geïnventariseerd. Voor een overzicht van de 
belangrijkste doel- en aandachtsoorten per projectlocatie wordt verwezen naar de fiches in bijlage 
V. Het voorkomen van (het aantal) diersoorten uit de multi-soortengroep voor natte heide (Van 
Dyck et al. 2001) geeft een indicatie van de habitatkwaliteit van de projectlocatie. 
 

      A. Projectlocatie 1 (Marum) 
 
Op deze locatie komen nog een groot aantal typische soorten voor (o.a. Heideblauwtje, Groentje, 
Heidesabelsprinkhaan, Koraaljuffer). Afgaande op de aanwezige soorten uit de Multi-
soortengroep kan de habitatkwaliteit als goed omschreven worden. 
 

      B. Projectlocatie 2 & 4 (Marum) 
 
Typische soorten van vochtige heide komen in deze graslanden niet voor. In de omgeving van 
projectlocatie 2 werden wel enkele bedreigde en minder algemene soorten waargenomen. O.a. het 
Wekkertje en de Snortikker staan op de Rode lijst als ‘Kwetsbaar’ genoteerd. Vooral het 
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Wekkertje is een erg zeldzame soort in de regio. In de schrale graslanden werd ook de 
Metaalvlinder waargenomen, een opvallende metaalgroen-gekleurde overdag actieve nachtvlinder. 
Deze minder algemene soort komt nog lokaal voor in Vlaanderen, vooral in bloemrijke 
graslanden (Waring 2006). 
 

      C. Projectlocatie 5, 6 & 7  
 
In en rond deze projectlocaties komt nog een groot aantal typische heidesoorten voor, inclusief 
een groot aantal soorten van de multi-soortengroep voor natte heide: Groentjes, Heideblauwtjes, 
Venwitsnuitlibel, Koraaljuffer, Heidesabelsprinkhaan, enz. komen er nog talrijk voor. In de sterk 
vergraste zones zijn deze echter opvallend minder aanwezig. Heidesabelsprinkhaan is in deze 
door Pijpenstrootje gedomineerde zones vaak nog wel aanwezig, maar Groentjes en 
Heideblauwtjes worden er niet meer of veel minder waargenomen. Waard- en nectarplanten zijn 
immers niet meer voldoende aanwezig en ook de geschikte structuur en klimatologische condities 
ontbreken vaak. In locatie 7 zou wel de Adder nog redelijk veel voorkomen (med. G. Heutz). In 
de omgeving van locatie 5 komt nog wel een populatie Gentiaanblauwtjes voor. 
 

      D. Projectlocatie 8 (Moerken) 
 
Ook in de vallei van het Moerken komt een groot aantal van de hierboven vermelde typische 
natte heidesoorten voor, inclusief het Gentiaanblauwtje. De soort is hier echter sterk in aantal 
afgenomen (Bulteel). Ook voor de Adder vormt de omgeving van deze beekvallei een belangrijk 
leefgebied (med. K. Claus). Opmerkelijk is ook het voorkomen van de Zwarte goudoogdaas 
(Chrysops relictus), een zeldzame hoogveensoort (Zeegers & Van Haren 2000).  
 

       E. Projectlocatie 9 (Lavendelven) 
 
In en rond het Lavendelven kan eveneens een groot aantal karakteristieke natte heidesoorten 
worden teruggevonden, aan de rand van het ven worden vaak adders waargenomen (pers. med. 
K. Claus). Ook hier komt de Zwarte goudoogdaas talrijk voor! 
 

      F. Projectlocatie 10 
 
Een groot deel van de locatie is sterk vergrast. Enkel in de niet sterk vergraste zones en de 
overgang naar de dopheidevegetaties komen soorten als Groentje en Heideblauwtje talrijk voor. 
Op deze locatie is wel het Bont dikkopje redelijk talrijk aanwezig (med. G. Heutz). De soort 
profiteert hier wellicht van de vergrassing in natte omstandigheden.  
 

      G. Projectlocatie 11 (ven doelenzone) 
 
Op deze locatie komt nog een belangrijke populatie van het Gentiaanblauwtje voor. Een (groot) 
deel van de locatie is echter aan toenemende vergrassing onderhevig, wat nadelig voor deze soort. 
Habitatspecialisatie en honkvast karakter van deze bedreigde dagvlinder maken de soort zeer 
kwetsbaar voor achteruitgang van de habitat.  
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Ook opmerkelijk is de aanwezigheid van de Heidewitvlakvlinder (Orgya antiquoides) op de locatie, 
een zeer zeldzame soort die slechts zeer lokaal voorkomt in Vlaanderen. Tijdens het veldwerk 
voor dit onderzoek kon de soort niet worden waargenomen, maar werd hier in voorgaande jaren 
wel met zekerheid vastgesteld. Aangezien vrouwtjes vleugelloos en uiterst immobiel zijn is deze 
soort eveneens bijzonder kwetsbaar. 
 

 3.3.6  Optekenen doel- en aandachtsoorten 
 
In het kader van het herstelbeheer is het vaak nodig of nuttig om een duidelijk beeld te hebben 
van de verspreiding van doel- en aandachtsoorten in het gebied. Kennis en overzicht van de 
exacte locatie van deze soorten laat toe dat tijdens beheeringrepen specifiek rekening gehouden 
kan worden met deze soorten. Vaak betreft het zeldzame relictsoorten die best gespaard of 
ontzien kunnen worden bij (grootschalige) beheeringrepen op desbetreffende locaties. Dit om 
enerzijds te vermijden dat soorten definitief verdwijnen. Niet alle planten bouwen immers een 
langlevende zaadbank op en niet alle diersoorten zijn immers even mobiel. Heel wat soorten 
dagvlinders, sprinkhanen en andere ongewervelden zijn honkvast en niet in staat grote afstanden 
te overbruggen over ongeschikt habitat zodat herkolonisatie onmogelijk wordt. Anderzijds biedt 
het sparen van deze relicten de mogelijk dat vanuit deze bronpopulaties de verdere omgeving 
wordt gekoloniseerd eens de milieuomstandigheden na de ingreep hersteld zijn.  
 
De vindplaatsen van enkele aanwezige doel- en aandachtsoorten in de verschillende geselecteerd 
projectlocaties (en hun omgeving) werden zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht: zie kaart 6 
t/m 8 in bijlage I. Het betreft enerzijds soorten die karakteristiek zijn voor goed ontwikkelde 
vochtige en natte heiden en vennen, anderzijds zijn het soorten die door de beheerders als 
doelsoort worden aangegeven (bv. Rode Lijstsoorten). Gezien de kwetsbaarheid van de populatie 
Gentiaanblauwtjes die in het gebied voorkomen kan het bv. van belang zijn een idee te hebben 
van de ruimtelijke verspreiding van Klokjesgentianen in het gebied. Bij herstelbeheer kan hier dan 
rekening mee gehouden worden (uitrasteren). 
 
 

3.4  Formuleren van streefdoelen 
 
Op de meeste locaties wordt een vochtige tot venige heidevegetatie nagestreefd. Het Groot 
Schietveld is een van de belangrijkste gebieden in Vlaanderen voor de instandhouding van deze 
vegetatietypen. Door de uitgestrektheid van de terreinen zijn deze vegetaties hier te herstellen 
zonder hydrologische problemen buiten het gebied te veroorzaken. Door herstelbeheer kan een 
duurzaam voortbestaan ervan gegarandeerd worden. Hiervoor dient een zo groot mogelijke 
oppervlakte nagestreefd te worden. Als de oppervlakte natte heide groot genoeg is, is de kans dat 
calamiteiten (die zich in militaire gebieden regelmatig voordoen) grote gevolgen hebben voor de 
instandhouding van deze vegetaties veel kleiner. 
 

      A. Projectlocatie 1, 2 & 4 (Marum) 
 
In het Marum kan gestreefd worden naar soortenrijke hooilanden, met overgangen naar 
(hei)schraal grasland en droge en vochtige heide.  Vooral de overgang tussen en het naast mekaar 
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voorkomen van deze vegetatietypen kunnen waardevol zijn. De combinatie van dergelijke 
biotopen komt nog zelden voor. 
 
Wat projectlocatie 1 betreft, is op basis van de huidige hydrologische condities en de actueel 
voorkomende soorten, vochtige heide de meest haalbare doelstelling.  De vochtige heide-
vegetatie op deze locatie bevindt zich momenteel nog in een gunstige staat van instandhouding.  
 
Wat de huidige graslanden van het Marum betreft (o.a. projectlocatie 2 & 4) zijn er twee opties. 
Enerzijds kan gestreefd worden naar de ontwikkeling en het behoud van structuurrijke en 
soortenrijke hooilanden. Anderzijds voldoen de bodemcondities en hydrologie ook voor de 
ontwikkeling van een vochtige tot droge heidevegetatie. Beide streefdoelen kunnen naast mekaar 
bestaan.  
 

      B. Projectlocatie 5 & 6 
 
Lokale hydrologische ontbreken maar verwacht kan worden dat hydrologische condities geschikt 
zijn voor herstel van vochtige heide. In de nabije omgeving zijn bovendien nog heel goed 
ontwikkelde en soortenrijke vochtige heidevegetaties aanwezig.   
 

      D. Projectlocatie 7 
 
Op deze locatie kan gestreefd worden naar een vochtige heidevegetatie met overgangen naar 
venige heide in het aangrenzende valleitje van het Moerken. 
 

      E. Projectlocatie 8 (Moerken) 
 
Hydrologische condities zijn drastisch en onomkeerbaar gewijzigd (E10 plas, omleiden beekje). 
Een aantal soorten die hier vroeger voorkwamen (bv. Veenorchis) zijn dus wellicht definitief 
verdwenen. Op basis van actueel voorkomende soorten en huidige hydrologische condities en 
potenties (stabiel waterpeil) lijkt ontwikkeling tot actief hoogveen/venige heide met 
hoogveenelementen hier zeker tot de mogelijkheden te behoren (weliswaar op zeer lange 
termijn).  
 

      F. Projectlocatie 9 (Lavendelven) 
 
Gelet op voorkomende soorten en huidige hydrologische condities lijken de omstandigheden hier 
al bij al gunstig voor de verder ontwikkeling naar een hoogveenven. Cruciaal is hierbij de 
waterhuishouding (stabiele en minimaal fluctuerende waterpeilen). 
 

      G. Projectlocatie 10 
 
Lokale hydrologische gegevens ontbreken maar op basis van de topografie van dit terreingedeelte 
kan  verwacht worden dat de hydrologische condities geschikt zijn voor herstel van vochtige 
heide en eventueel overgangen naar droge(re) heide. In de nabije omgeving zijn bovendien nog 
heel goed ontwikkelde vochtige heidevegetaties aanwezig.   
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      H. Projectlocatie 11 (Ven doelenzone) 
 
Gezien de geschikte bodemchemische condities (iets hogere pH) kan hier gestreefd worden naar 
een soortenrijke vochtige heide. Hierbij is vooral Klokjesgentiaan een belangrijke doelsoort, 
gezien het voorkomen van een populatie Gentiaanblauwtjes. Tegengaan van de vergrassing en de 
uitbreiding en verjonging van deze doelsoort is in deze zone en de onmiddellijke omgeving dan 
ook een prioriteit. 
 

 
3.5  Afstand bepalen tussen actuele toestand en referentietoestand 
 
Voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid werd in de meeste gevallen bij de beschrijving van de 
actuele toestand (§ 2.3) reeds aangegeven of de toestand gunstig is dan wel afwijkt van de 
referentie voor natte heidevegetaties. In wat volgt worden de belangrijkste bevindingen 
(knelpunten, vermoedelijke oorzaken en herstelpotenties) kort weergegeven en beoordeeld.  
 

      A. Projectlocaties 1 (Marum)  
 
Probleemdefiniëring en oorzaakbeschrijving -  Wat de vegetatie betreft is de vochtige 
heidevegetatie op deze projectlocatie actueel redelijk goed ontwikkeld en lijkt geen sterke 
vergrassing plaats te vinden. De vegetatie bevindt zich in een gunstige staat van instandhouding. 
Ook wat de aanwezigheid van typische soorten betreft wordt de toestand als gunstig beschouwd.  
 
Herstelpotenties -  De huidige abiotische milieukarakteristieken zijn geschikt voor de 
instandhouding van vochtige heide. De grondwaterdynamiek zit goed en op basis van de 
hydrochemische en bodemchemische gegevens zijn geen problemen met de nutriënthuishouding 
te verwachten.  
 

      B. Projectlocatie 2 & 4 (Marum) 
 
Probleemdefiniëring en oorzaakbeschrijving -  Ten gevolge van het vroegere 
landbouwgebruik (bemesting) op deze locaties treffen we hier nog sterk verhoogde 
nutriëntconcentraties aan. Vooral de gehaltes aan fosfor (P) zijn zeer sterk verhoogd. 
 
Herstelpotenties -  Zowel herstel van soortenrijk hooiland als heide behoort tot de 
mogelijkheden. Na plaggen biedt de textuur van de bodem biedt de beste kansen voor de 
ontwikkeling en instandhouding van heidevegetaties. Na plaggen, met de verwijdering van de 
nutriëntvoorraden, zal de ontwikkeling van (hei)schrale gras- of hooilanden snel voorbijgeschoten 
worden en de vegetatie evolueren in de richting van droge of vochtige heide, al naar gelang het 
grondwaterregime en de zaadvoorraad in de bodem. 
 

      C. Projectlocatie 5, 6, 7  
 
Probleemdefiniëring en oorzaakbeschrijving -  Het belangrijkste probleem op deze locaties is 
de verregaande vergrassing (vnl. locatie 5 & 7) met het verlies van karakteristiek dier- en 
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plantensoorten tot gevolg. De hoge atmosferische depositie in combinatie met verdroging door 
drainage zijn hier wellicht de voornaamste oorzaken van. Ook een toenemende verbossing 
(locatie 5 en 7) wordt als negatief beoordeeld. 
 
Herstelpotenties - Hoewel geen gedetaileerde hydrologische gegevens beschikbaar zijn specifiek 
voor deze locaties kan op basis van de aanwezige vegetatie in de omgeving wel verwacht worden 
dat het herstel van een vochtige heidevegetatie hier mogelijk is. 
 

      D. Projectlocatie 8 (Moerken) 
 
Probleemdefiniëring en oorzaakbeschrijving -  Een eerste probleem is een sterk gewijzigde 
waterhuishouding van de omgeving met gevolgen voor zowel de waterkwaniteit 
(peilschommelingen) als de waterkwaliteit (chemische samenstelling). De diepe zandwinningsplas 
die werd gegraven voor de aanleg van de autostrade doorbreekt meerdere watervoerende lagen en 
draineert dieper kwelwater via en zgn. ‘kwelvenster’. Hierdoor verminderde wellicht de kweldruk 
in het Moerken. Ook zorgen enkele andere ingrepen ervoor dat minder ondiep grondwater naar 
de vallei afstroomt. Brandgangen en greppelsystemen zorgen  voor een versnelde afvoer van 
oppervlaktewater waardoor minder water in de centrale heide kan infiltreren. Diepe 
brandgrachten onderscheppen afstromend oppervlaktewater en ondiep grondwater dat normaal 
gezien vanuit het centrale hoger gelegen deel van het terrein naar het Moerken afstroomt. Dit 
water wordt nu via de brandgrachten afgevoerd in de richting van de Kleine Aa. Een 
hydrologische studie van de Pidpa toont aan dat de invloed van de zandwinningsplas doorwerkt 
tot het Moerke. Hoewel de plas al langer bestaat (eind ’60 – begin ’70) wordt vermoed dat de 
combinatie van de verminderde kweldruk in combinatie met de andere ingrepen en een lange 
klimatologische droge periode (jaren ’90) voldoende zijn geweest om de watersamenstelling 
dusdanig te beïnvloeden, met het verdwijnen van bv. de Veenorchisen tot gevolg (med. G. 
Heutz).  
 
Een tweede probleem is vermesting, met de uitbreiding van pitrus (vnl. langs de loop) en riet (in 
de hele venige vallei) als gevolg. Hoofdoorzaak hiervan is het feit dat het beekje vroeger 
landbouwwater aanvoerde. In 1996 werd het landbouwwater afgekoppeld en omgeleid. 
 
Ter compensatie van de afkoppeling wordt het beekje opgestuwd, wat ook de waterkwaliteit kan 
beïnvloeden. 
 
Herstelpotenties -  De waterhuishouding van het Moerken dus wellicht grotendeels 
onomkeerbaar gewijzigd (kweldruk). Enkele hydrologische herstelingrepen in het gebied kunnen 
evenwel zorgen voor herstel en behoud van een venige heide. Indien men opteert om een zo 
stabiel mogelijk waterpeil te behouden (en daarbij overstromingen vermeden worden) is een (zeer 
langzame) ontwikkeling tot hoogveen/venige heide met hoogveenelementen mogelijk. 
 

      E. Projectlocatie 9 (Lavendelven) 
 
Probleemdefiniëring en oorzaakbeschrijving -  Een eerste probleem betreft de water-
huishouding van dit ven. Tot voor enkele jaren was het dijkje dwars op de afstroomrichting ‘lek’ 
wat grotere peilschommelingen mogelijk maakte. Het ven wordt tevens in belangrijk mate gevoed 
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door water dat infiltreert in de hoger gelegen centrale heide. Enkele brandgangen zorgen echter 
voor een versnelde afvoer zodat minder water infiltreert en waardoor lokale grondwaterstromen 
vermoedelijk zijn afgenomen. 
 
Een tweede probleem is vermesting van het ven. In het verleden (jaren 80-90) is er vervuiling 
geweest met landbouwwater (Bulteel 2002). Daarnaast draagt de hoge atmosferische depositie 
wellicht ook een steentje bij. Gezien de nabijheid van een varkensbedrijf (andere kant van het 
bos) kan de depositie van ammoniak lokaal hier nog hoger liggen dan in de omgeving al het geval 
is. Lokale bronnen van ammoniak kunnen lokaal voor sterk verhoogde depositieniveaus zorgen 
daar het ammonium meestal snel en op beperkte afstand van de bron terecht komt.  
 
Herstelpotenties -  Als de peilschommelingen beperkt kunnen worden en overstroming 
vermeden wordt zijn hier goede kansen voor de ontwikkeling van hoogveen/venige heide met 
hoogveenkenmerken. 
 

      D. Projectlocatie 10 
 
Probleemdefiniëring en oorzaakbeschrijving -  Het belangrijkste probleem op deze locatie is 
de verregaande vergrassing met het verlies van karakteristiek dier- en plantensoorten tot gevolg. 
De hoge atmosferische depositie is hier wellicht de voornaamste oorzaak van. 
 
Herstelpotenties -  Hoewel geen gedetailleerde hydrologische gegevens beschikbaar zijn voor 
deze specifieke locaties kan op basis van de aanwezige vegetatie in de omgeving wel verwacht 
worden dat het herstel van een vochtige heidevegetatie hier mogelijk is. 
 
 
      F. Projectlocatie 11 (ven doelenzone) 
 
Probleemdefiniëring en oorzaakbeschrijving -  Op deze locatie vormt vooral de toenemende 
vergrassing een belangrijk probleem. Dit is nadelig voor de hier voorkomende Gentiaanblauwtjes. 
Door een verregaande vergrassing verdwijnen hun waardplanten (Klokjesgentiaan) en verhuizen 
ook hun waardmieren. Vermoedelijke achterliggende oorzaken zijn de hoge atmosferische 
depositie en verdroging van het terrein. 
 
Herstelpotenties -  Hoewel geen gedetailleerde hydrologische gegevens beschikbaar zijn voor 
deze specifieke locaties kan op basis van de aanwezige vegetatie in de omgeving wel verwacht 
worden dat het herstel van een soortenrijke vochtige heidevegetatie met doelsoorten als 
Klokjesgentiaan hier mogelijk is. In het verleden is een bulldozer door het terrein gegaan, wat een 
plageffect heeft gehad. Op het afgeschraapte weggetje verschenen reeds vele jonge kiemplantjes 
van de Klokjesgentiaan, wat reeds aantoont dat gunstig herstel hier mogelijk is. 
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2.6  Herstelmaatregelen selecteren en definiëren 
 
Op basis van de verzamelde informatie over de standplaatsfactoren en biotische kenmerken van 
de verschillende projectlocaties worden hier enkele aanbevelingen weergegeven met betrekking 
tot herstel van deze locaties. Selectie van de herstelmaatregelen gebeurt vnl. op basis van de 
gedetecteerde problemen, hun vermoedelijke oorzaken en de ingeschatte herstelpotenties.   
 

      A. Projectlocatie 1, 2 & 4 (Marum) 
 

 Hydrologische herstelmaatregelen 
Voor herstel en behoud van de vooropgestelde natuurdoeltypen op de geselecteerde locaties 
dient het hydrologische systeem niet drastisch gewijzigd te worden. In de vallei van de Kleine Aa 
die doorheen het Marum loopt is evenwel een duidelijke verdroging vastgesteld (o.a. Heutz et al. 
2003, De Becker 2005). Om de verdroging in het gebied tegen te gaan werd in 2002 reeds een 
proefproject rond vernatting en hermeandering uitgevoerd (Heutz et al. 2003). Dit proefproject 
was vooral gericht op de loop van de Kleine Aa  zelf (opstuwen peil en hermeandering). Verdere 
ingrepen in het locale drainagestelsel, aangelegd in functie van de agrarische ontwikkeling van het 
gebied, zijn aan te raden. Zo kan het nuttig zijn de gracht en hierop aansluitende greppelsystemen 
ten zuiden en zuidwesten van peilpunten GSCP023 en 025 op meerdere plaatsen dicht te gooien 
of op te stuwen om verdere verdroging tegen te gaan. Effecten kunnen gunstig zijn voor het hele 
gebied. Tevens wordt aangeraden verder te gaan met de hermeandering van de Kleine Aa. 
 

 Effectgericht beheer 

De vochtige heidevegetatie op projectlocatie 1 is actueel redelijk goed ontwikkeld en bevindt zich 
in een gunstige staat van instandhouding. Ingrijpen is hier voorlopig niet nodig. 
 
Wat de huidige graslanden van het Marum betreft, kan gestreefd worden naar soortenrijke 
hooilanden met overgangen naar (hei)schraal grasland en droge en vochtige heide. Alleszins zal 
verder verschraald moeten worden. Metingen van de bodemchemie op enkele locaties geven 
sterk verhoogde nutriëntconcentraties weer. Vooral de gehaltes aan fosfor (P) zijn zeer sterk 
verhoogd. Verschralen kan door een volgehouden en frequent maaibeheer of door plaggen.  
 
Wat projectlocaties 2 en 4 betreft zijn er dus, zoals eerder gezegd, 2 opties. Waneer gestreefd 
wordt naar soortenrijk hooiland dient men het maaibeheer verder te zetten en eventueel de 
frequentie van maaien aanpassen i.f.v. verschraling. Wanneer heide gewenst is, dient te worden 
geplagd.  
 
Gezien de bodemcondities (zandbodem, lage CEC) zal met een volgehouden en frequent 
maaibeheer de vegetatie in principe ook naar heide evolueren. Hierbij dient echter opgemerkt dat 
op de bemonsterde projectlocaties de voorraad nutriënten in de bodem (en dan vnl. een 
overmaat aan orthofosfaat)) zo hoog is dat deze met maaibeheer alleen quasi niet is weg te 
werken. Het verschralen van de vegetatie d.m.v. maaibeheer is hier een werk van zeer lange adem. 
Vooral de fosfaatvoorraad in de bodem is vaak een belemmering voor de realisatie van lagere 
productieniveaus (bv. Kemmers et al. 2006). Nutriëntconcentraties zijn hier dermate hoog dat de 
voorraden in de bodem wellicht enkel af te voeren zijn door plagbeheer (diep plaggen). 
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Afgaand op de bodemcondities (een zeer lage CEC) valt te verwachten dat de vegetatie na 
plaggen zal evolueren in de richting van heide, indien een geschikte zaadvoorraad in de bodem 
aanwezig is. De kationenuitwisselingcapaciteit (CEC) van de bodem ligt in feite te laag voor een 
gunstige ontwikkeling van bv. heischrale graslanden en soortenrijke hooilanden (na plaggen). De 
gemeten lage CEC waarden van de bodem zijn eerder kenmerkend voor heidevegetaties. 
Heischrale systemen en hooilanden vergen een hogere CEC om (bij nutriëntlimitatie) tot een 
hogere productie te komen. Nu zorgen de hoge nutriënt concentraties voor de hogere 
productiviteit van de vegetatie. Na plaggen, met de verwijdering van de nutriëntvoorraden, zal de 
ontwikkeling van (hei)schrale gras- of hooilanden snel voorbijgeschoten worden en de vegetatie 
evolueren in de richting van droge of vochtige heide.  
 
De structuurrijke en soortenrijke hooilandvegetaties hebben evenwel een duidelijke meerwaarde 
voor de natuurwaarde van het gebied, vnl. in combinatie met de heidebiotopen. Niet alleen 
komen nog enkele minder algemene plantensoorten voor (bv. Knolsteenbreek op projectlocatie 
2), ook zijn heel wat (algemene en minder algemene) diersoorten afhankelijk van deze bloemrijke 
en soortenrijke graslanden. Bovendien kunnen deze graslanden een buffer vormen tussen de 
voedselarme vochtige heidevegetaties centraal in het Marum (bv. projectlocatie 1) en de 
omringende productievere landbouwgronden. Dergelijke ‘overgangstypen’ dreigen echter meer en 
meer uit het huidige landschap te verdwijnen. Heel wat diersoorten zijn bovendien vaak sterk 
afhankelijk van dergelijke overgangssituaties doordat ze bv. verschillende hulpbronnen nodig 
hebben uit verschillende vegetatietypen.  
 
Ook de financiële kost kan meespelen in de uiteindelijke beheerdoelen. Plaggen betekent een 
eenmalige grote kost. De bodem werd hier omgeploegd en dus moet er diep geplagd worden. 
Nadien blijven de kosten evenwel beperkt. Kiezen voor de verderzetting van het hooilandbeheer 
betekent een vaste jaarlijkse kost, voor altijd. 
 
Gezien het voorkomen van enkele bijzondere soorten in en rond projectlocatie 2 
(Knolsteenbreek, Wekkertje) wordt aangeraden hier niet (grootschalig) te plaggen en het 
maaibeheer verder te zetten. Daar de textuur van de bodem goede kansen biedt voor de 
ontwikkeling en instandhouding van heidevegetaties kunnen lokaal wel bestaande heiderelicten 
uitgebreid worden en in stand gehouden worden door kleinschalig te plaggen. De vennetjes in de 
omgeving die dichtgegroeid zijn met pitrus kunnen ook best worden geplagd en/of uitgegraven. 
Verder dient de sterke opslag van o.a. Amerikaanse vogelkers hier teruggedrongen te worden. 
 
Wat locatie 4 betreft kan op basis van de huidige beperkte set van metingen moeilijk voorspeld 
worden in hoeverre intensief maaibeheer de vegetatie voldoende kan verschralen en er een lagere 
productie kan gerealiseerd worden. Ook in welke richting de vegetatie zal uitgaan na plaggen is 
evenzeer koffiedik kijken. Op basis van de CEC van de bodem en het plaatselijke 
grondwaterregime behoort de ontwikkeling van vochtige heide tot de mogelijkheden. De 
effectieve ontwikkeling van vochtige heide zal evenwel sterk afhangen van de aanwezige soorten 
in de zaadvoorraad van de bodem. In de onmiddellijke omgeving ontbreken alleszins vochtige 
heidevegetaties of -relicten die als directe bron voor de verspreiding of uitbreiding van dit 
vegetatietype kunnen zorgen. 
 



 

  

  
                                               Herstelbeheer van natte heide en vennen – toepassing standaardprotocol                 52            

 Rekening houden met (relict)soorten 

Op projectlocatie 2 dient bij eventuele herstelingrepen rekening gehouden te worden met enkele 
bedreigde/minder algemene soorten:  
 
• Het Wekkertje (Omocestus viridulus), een sprinkhanensoort met een voorkeur voor vrij vochtige 

tot natte, hoge vegetatie (Decleer et al. 2000). De soort komt voor in extensief gebruikte wei- en 
hooilanden. In het algemeen mijdt de soort lage en open vegetaties (Kleukers et al. 1997). De 
soort lijkt op en in de omgeving van deze locatie redelijk talrijk voor te komen. De soort is 
evenwel zeker niet in alle graslanden van het Marum aanwezig en lijkt eerder gelocaliseerd (op 
relatief kleine oppervlakte) voor te komen.  

 
• De Snortikker (Chorthippus mollis) komt vooral voor in droge heideterreinen, heischrale 

graslanden en stuifzandgebieden. De soort komt hier voor in de meer open en schrale grasland 
en overgangen naar heidevegetatie. 

 
Plaggen zal op deze locatie in het voordeel zijn van deze laatste soort. Voor het Wekkertje is het 
evenwel van belang voldoende hoge en grazige vegetatie te behouden. 
 
• Knolsteenbreek reageert wellicht gunstig op het verderzetten van het hooilandbeheer (De 

Becker 2006). 
 

      B. Projectlocaties 5, 6 & 7 
 
  Hydrologische herstelmaatregelen 
Over de hydrologie van deze locaties zijn geen gedetailleerde gegevens voorhanden vanwege het 
ontbreken van peilbuizen. Wel is het duidelijk dat een uitgebreid en dicht drainagenetwerk 
aanwezig is. Het is meer dan waarschijnlijk dat dit netwerk van talrijke greppels en grachten zijn 
drainerende functie nog niet verloren heeft. Aangeraden wordt om deze greppels op een groot 
aantal plaatsen dicht te gooien. Dit om een versnelde afstroom tegen te gaan en het te diep 
wegzakken van zomerse grondwaterstanden te vermijden. Ook het geheel of deels dempen van 
de brede brandgracht zal hieraan bijdragen. Minimaal is het verondiepen en op meerdere plaatsen 
dichtgooien van de brede brandgracht nodig.  
 

 Effectgericht beheer 

Grote delen van deze locaties zijn sterk vergrast. Voor projectlocatie 6 valt de vergrassing al bij al 
nog mee, locaties 5 en 7 zijn echter grotendeels volledig vergrast. Het meest efficiënte 
herstelbeheer bestaat erin om de sterk vergraste zones te plaggen om het herstel van een vochtige 
heidevegetatie te bewerkstelligen. Om verbossing tegen te gaan dient een deel van de boomopslag 
op locatie 5 en 7 gekapt te worden. 
 
Metingen van de bodem pH van de horizont onder de wortelzone (die na plaggen komt boven te 
liggen) geven aan dat op projectlocatie 6 de bodem voldoende gebufferd is voor de kieming van 
bedreigde doelsoorten (bv. Klokjesgentiaan) en bekalken hier dus niet nodig is. Voor 
projectlocatie 5 daarentegen liggen de metingen wel allen onder pH-H2O 4,5 zodat bekalken hier 
wel nuttig kan zijn. Voor projectlocatie 7 zijn konden geen metingen worden bekomen. Indien 
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hier overgegaan wordt tot plaggen wordt aangeraden op deze locatie alsnog enkele pH-metingen 
van de ‘nieuwe’ bodem uit te voeren om te kunnen beslissen al dan niet te gaan bekalken. 
 

 Rekening houden met (relict)soorten 

Gezien het talrijk voorkomen van veel typische natte heidesoorten in de ganse omgeving dient op 
deze locaties in eerste instantie niet speciaal rekening gehouden te worden met bepaalde 
diersoorten. Bij gunstig herstel van de vegetatie worden geen problemen verwacht bij 
herkolonisatie van de meeste doelsoorten. Her en der worden nog Klokjesgentianen aangetroffen 
(bv. overgang projectlocatie 8 naar Moerken en nabij locatie 5). Deze kunnen bij plaggen 
uitgerasterd worden. Best is om kleinschalig te werk te gaan. Het sparen van een deel van de 
boomopslag en enkele verspreid staande bomen en struiken (vliegdennen, spork, berk) verdient 
aanbeveling vanwege het belang als structuurelement (voor fauna) in soortenrijke heide en bv. als 
gastheer voor kenmerkende paddestoelen (Veraghtert 2006).  
 

      C. Projectlocatie 8 (omgeving Moerken) 
 

 Hydrologische herstelmaatregelen 
Met de aanleg van de zandwinningsplas vele jaren geleden en het omleiden van de loop van het 
Moerken werd de oorspronkelijke hydrologie van dit terreingedeelte drastisch en onherroepelijk 
gewijzigd. Momenteel wordt het peil van het beekje op enkele plaatsen opgestuwd om een 
verhoogd en stabiel peil te garanderen.  
 
In elk geval dienen de opstuwing en de resulterende peilfluctuaties nauwlettend in de gaten te 
worden gehouden. Er moet op worden toegezien dat peilschommelingen zo beperkt mogelijk 
blijven. Overstroming (in winter en voorjaar) dient vermeden te worden. Betrouwbare 
peilmetingen zijn hiervoor een must!  
 
Men dient ook op te passen dat het water niet te hoog wordt opgestuwd. Bulteel (2002) meldt dat 
na het opstuwen van het water (1996?) de degradatie van de hier voorkomende venige heide nog 
versneld werd. Mogelijke oorzaken zijn een te lange en te frequente inundatie van grote delen van 
de vegetatie ten gevolge van de opstuwing. Een permanente sterke opstuwing kan ook zorgen 
voor nagenoeg stagnerend zodat de reeds gereduceerde kwelstromen verder worden weggedrukt. 
Winterse overstromingen (bv. Vercoutere & De Becker 2003) hebben mogelijks ook de diffusie 
van nutriënten vanuit de vervuilde beekloop in het terrein bewerkstelligd. Op basis van de actueel 
beschikbare en erg beperkte gegevens kunnen hier momenteel geen uitspraken over worden 
gedaan. Bijkomend onderzoek en een nauwkeurige opvolging van waterpeilen en vegetatie 
kunnen hier mogelijk uitsluitsel brengen.  
 
Momenteel wordt de ontwatering van dit valleigebied voornamelijk tegengegaan door opstuwing 
van het Moerken zelf. De opstuwing gebeurt bovendien slechts op enkele plaatsen. Dit is zeker 
nodig om een verregaande drainage tegengaan te gaan, maar is niet voldoende daar de rest van de 
venige vallei nog steeds sterk gedraineerd worden door de talrijke kleinere greppels. Beter is om 
op veel meer plaatsen de grachten en greppels dicht te gooien, ook de kleinere zijgreppels en aan 
de randen van de vallei. Hierdoor kan het afstromende water telkens op veel plaatsen een weinig 
worden opgehouden en de afstroom vertraagd, i.p.v. dat het op enkele plaatsen heels sterk wordt 
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opgehouden (en de kans op overstromingen in bepaalde delen van de vallei groter wordt). Daar 
de hogeropgelegen brede brandgracht veel oppervlakkig afstromend water onderschept (zodat 
het niet meer in de vallei terechtkomt) kan het geheel of deels dempen van deze brandgracht 
eveneens bijdragen tot hydrologisch herstel.  
 
Daar de instroom van aangerijkt beekwater verleden tijd is kan worden verwacht dat de 
nutriënten zeer langzaam uit het terrein zullen wegspoelen en verdwijnen, en dat een venige,  
oligotrofe vegetatie zich langzaam kan herstellen en ontwikkelen.  
 

 Effectgericht beheer 

Beheer in het terrein zelf is vrijwel onmogelijk zonder grote schade aan te richten aan de 
kwetsbare venige vegetatie. De aanrijking door atmosferische depositie en de instroom van 
aangerijkt water in het verleden kan niet zomaar tenietgedaan worden. Plaggen of uitgraven van 
het dichtgegroeid veen is in de praktijk wellicht niet haalbaar.  
 

      D. Projectlocatie 9 (Lavendelven) 
 

 Hydrologische herstelmaatregelen 
Enkele jaren gelden werd reeds een dijk hersteld en voorzien van een (min of meer) regelbare 
peilconstructie. Hierdoor konden terug veel stabielere peilfluctuaties worden bekomen die nodig 
zijn voor de instandhouding van de hoogveenachtige vegetatie die in dit ven voorkomt.  
 
Aangeraden wordt het waterpeil verder grondig op te volgen en op basis daarvan de nodige 
aanpassingen aan de opstuwing van het peil te doen. Er dient op gelet dat het peil niet te hoog 
wordt opgestuwd, de schommelingen beperkt blijven (max. 25 cm), het peil in de zomer niet te 
ver wegzakt (max. 25 cm) en het ven in de winter niet overstroomt. Zoals eerder gemeld zijn er 
hier echter problemen met de datacollectie en de definities van de peilbuizen opgedoken. Hier 
dient nauwkeuriger op toegezien te worden. 
 

 Effectgericht beheer 

In de praktijk is quasi enkel peilbeheer mogelijk, de toestand is hier te nat en de vegetatie te 
kwetsbaar om ander beheer te kunnen uitvoeren. De aanrijking door atmosferische depositie en 
de instroom van aangerijkt water in het verleden kan niet zomaar tenietgedaan worden. Plaggen 
of uitgraven van dichtgegroeid veen is praktisch niet haalbaar. Eventueel valt te proberen om 
kleinschalig wat gagelstruweel weg te maaien. De gagel groeit hier duidelijk vanuit de oude 
ontginningsdijken. Er kan geprobeerd worden om van hieruit de gagel deels terug te dringen, 
maar echt zinvol lijkt deze maatregel niet. 
 

 Rekening houden met (relict)soorten 

In het verleden is het reeds nuttig gebleken om handmatig het gagelstuweel terug te zetten 
rondom groeiplaatsen van Kleine veenbes (med. G. Heutz). 
 



 

  

  
                                               Herstelbeheer van natte heide en vennen – toepassing standaardprotocol                 55            

      D. Projectlocatie 10 
 

 Effectgericht beheer 

Gezien de sterke vergrassing op een deel van de locatie wordt aangeraden om hier te plaggen om 
herstel van een vochtige heidevegetatie te bewerkstelligen.  
 
Metingen van de bodem-pH (diepere horizont) in de huidige sterk vergraste zone (rond staal-
namepunt 6.54) tonen een zure bodem met pH-H2O < 4,5. Op basis van de beslisregels 
opgesteld in het eerste deelrapport wordt aangeraden om hier te bekalken na plaggen. In principe 
kan best bekalkt worden direct na de plagingreep. De locatie werd echter reeds geplagd in het 
najaar van 2006. Aangeraden wordt om alsnog te bekalken tijdens het komende zomerseizoen. 
Gezien de sterk gereduceerde organische fractie bestaat nu nog weinig kans op een te sterke 
mineralisatie ten gevolge van de plotse verhoging van de zuurgraad door bekalken. De bodem-
pH in de lager gelegen zone (met beter ontwikkelde vochtige heide) ligt daarentegen hoger 
(staalnamepunt 6.55, tabel 6, bijlage II). Wanneer in deze lager gelegen zone geplagd zou worden 
is bekalken niet nodig. 
 

 Rekening houden met relict(soorten) 

Gezien het voorkomen van o.a. een belangrijke populatie Bonte dikkopjes en de aanwezigheid 
van Adders in deze omgeving dienen de hierboven voorgestelde maatregelen bij voorkeur 
kleinschalig te gebeuren.  
 

      E. Projectlocatie 11 (ven doelenzone) 
 

 Hydrologische herstelmaatregelen 
Over de hydrologie van deze locatie zijn geen gedetailleerde gegevens voorhanden. Wel worden 
sterk wisselende waterpeilen in het ven opgemerkt (med. G. Heutz). In de omgeving zijn meerde 
greppels aanwezig die naar het ven afwateren en wellicht een versnelde afvoer naar het ven 
bewerkstelligen. Dit werkt mogelijk nadelig op de aanwezige vochtige heide en kan mede de 
vergrassing in de hand werken. Het dichten van de greppels op meerdere plaatsen kan dit 
tegengaan. 
 

 Effectgericht beheer 

Gezien de toenemende dominantie van Pijpenstrootje in bepaalde delen van deze locatie wordt 
aangeraden te plaggen om de soortenrijke vochtige heidevegetatie te herstellen.  
 
Metingen van de bodem-pH (diepere horizont die na plaggen komt boven te liggen) tonen een 
zure tot zwak gebufferde  bodem, met op de meeste meetpunten zelfs een pH-H2O > 5. Slechts 
twee van de zes meetstalen vertonen een zuurgraad net onder pH-H2O < 4,5. Bekalken is in deze 
zone dus niet nodig voor het behoud en herstel van een soortenrijke natte heide. De bodem is 
hier op de meeste plaatsen voldoende gebufferd voor de kieming van bedreigde soorten als de 
Klokjesgentiaan. De talrijke kieming van deze soort op het afgeschraapte weggetje richting het 
ven toonde reeds aan dat in deze omgeving bekalking overbodig is (en hier misschien meer 
kwaad dan goed kan doen). 
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 Rekening houden met (relict)soorten 

Gezien het voorkomen van een belangrijke populatie Gentiaanblauwtjes is het van belang 
kleinschalig te werk te gaan. Ook voor soorten als Heidewitvlakvlinder is een kleinschalige 
aanpak van herstelbeheer een noodzaak.  
 
 
2.7  Opvolging en evaluatie 
 
Gezien het belang van de waterhuishouding en hydrologische standplaatscondities voor het 
voorkomen van vochtige en (hoog)venige heidevegetaties is een grondige monitoring van de 
grondwaterpeilen in het gebied noodzakelijk. Met name de verdere opvolging van de waterpeilen 
in het Lavendelven en in de vallei van het Moerken verdient de nodige aandacht. De huidige 
situatie indachtig dient hierbij in de toekomst nauwkeuriger te worden toegezien op een correcte 
datacollectie om gefundeerde uitspraken te kunnen doen i.v.m. beheer en toekomstige 
ontwikkelingen.  
 
Ook gezien de impact van activiteiten als grondwaterwinning (PIDPA) op het hydrologische 
systeem en de mogelijk nefaste invloed ervan op de natte heide (verdroging en hiermee gepaard 
gaande interne eutrofiëring), is een blijvende monitoring van de grondwaterstanden noodzakelijk. 
Alleen met langdurig volgehouden meetinspanningen kunnen effecten als verdroging objectief 
vastgesteld worden. 
 
Om het succes van eventuele beheeringrepen op de hier besproken projectlocaties te kunnen 
evalueren is het van belang de evolutie van flora en fauna op de voet op te volgen. Een 
volgehouden monitoring laat toe de resultaten te beoordelen ten opzichte van de oorspronkelijk 
gestelde doelstellingen en, indien nodig, het beheer bij te sturen. In dit kader is de opmaak van 
een monitoringplan noodzakelijk. In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
wordt op het INBO een monitoringmethode ontwikkeld om de resultaten van beheermaatregelen 
te kunnen beoordelen (De Cock et al. in prep.). Een belangrijk instrument hierbij is o.a. multi-
soortenmonitoring. 
 
Indien na plaggen bekalking wordt toegepast, kan dit best gebeuren volgens de proefopzet 
beschreven in deel I van dit rapport (Laurijssens et al. 2007). Dit om de effecten en resultaten 
ervan op een grondige manier te kunnen opvolgen. 
 
Het is dus van belang beheerswerken steeds goed te documenteren en de resultaten ervan op te 
volgen. Dit kan een schat aan informatie opleveren en van nut zijn voor gelijkaardig ingrepen 
elders of later in hetzelfde gebied of perceel.  
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4  Tielenkamp & Tielenheide 
 

4.1  Algemeen 
 
Het militair domein Tielenkamp situeert zich op het grondgebied van Tielen (Kasterlee), ten 
zuidwesten van Turnhout. Het Tielenkamp is ca. 450 ha groot en is voor het grootste deel van 
het terrein bezet met bos, in hoofdzaak naaldhout. De meeste van de naaldhoutbestanden 
dateren uit de periode 1925-1950. De oude stuifduinenstructuur is echter nog steeds terug te 
vinden in het landschap. De huidige oppervlakte vochtige heide binnen het domein is beperkt tot 
enkele open delen, meestal aan de rand van vennen. De meeste van deze vennen zijn echter sterk 
vergraven. 
 
De Tielenheide situeert zich net ten noorden van het Tielenkamp en ligt grotendeels op het 
grondgebied van Turnhout. Het domein bestaat uit een ongeveer 50 ha groot oud 
stuifduinengebied dat grotendeels op natuurlijke wijze verbost is (vnl. met Grove den (Pinus 
sylvestris), in minder mate met Zomereik (Quercus robur) en waar nog enkele belangrijke waardevolle 
restanten van het vroegere open heidelandschap bewaard zijn gebleven: droge heide, natte heide 
en heischrale graslanden. Een groot deel van het terrein bezit nog zijn oorspronkelijke reliëf met 
nu gefixeerde stuifduinen. 
 
 
4.2  Situering projectlocaties 
 
Binnen het studiegebied Tielenkamp-
Tielenheide werden 4 projectlocaties 
geselecteerd voor nader onderzoek in het 
kader van heide- en venherstel (Fig. 4.1.). 
Drie locaties situeren zich in het 
Tielenkamp; het gaat om de 3 depressies/ 
vennen: het Gemeenteheideven 
(projectnr. 1), het Diepgoor (projectnr. 2-
3) en het Galgegoor (projectnr. 6). Binnen 
de Tielenheide werd één projectlocatie 
geselecteerd (projectnr. 1-2); het betreft 
een locatie met 2 kleinere vennen omringd 
door enkele stuifduinen.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

Figuur 4.1. Situering van de verschillende projectlocaties voor 
heide- en venherstel te Tielenkamp en Tielenheide. 



4.3  Beschrijven actuele toestand 
 

4.3.1  Hydrologie 
 
Topografie, hydrografie & drainage  
 
Figuur 4.2. toont de topografie van 
de ruime omgeving van het 
studiegebied op basis van het 
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen 
(DHM). Het domein wordt 
geflankeerd door 2 beekvalleien, nl.  
van de Aa (ten westen) en de Grote 
Kaliebeek (ten oosten). Het centrale 
en oostelijke terreingedeelte watert 
af naar de Grote Kaliebeek.  
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Tielenkamp 
In het centrale deel van het terrein 
vinden we een NNO-ZZW gerichte 
gordel van natte laagten en vennen. 
Van noord naar zuid zijn dat het 
Galgegoor, het Vlakgoor, het  
Diepgoor en het Gemeenteheideven 
(Fig. 4.2. & Fig. 4.3.).  Deze 
depressies werden destijds grondig 
ontwaterd door middel van diepe 
grachten en daarop aansluitende 
rabatten-systemen (Fig. 4.3.). Om 
voor voldoende diepe ontwatering 
te kunnen zorgen, moest worden 
afgeweken van de natuurlijke 
ontwatering die zo goed als zeker 
gebeurde via een natuurlijke drempel met de Grote Kaliebeek, gesitueerd ten noord-oosten van 
het Diepgoor (Fig. 4.3.). Binnen het militaire domein werd een lange gracht gegraven die langs de 
verschillende depressies loopt en deze van noord naar zuid verbindt: de ‘Gorengracht’. De 
Gorengracht volgt hierbij deels de topografie van het terrein, maar op een aantal plaatsen (bv. ten 
noorden en ten oosten van het Gemeenteheideven) moesten landduinen doorgraven worden om 
zo langs de zuidoostzijde van het gebied te kunnen aansluiten op de Grote Kaliebeek (Fig. 4.3.). 

 
Figuur 4.2. Topografie van het studiegebied op basis van het 
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHM). 

 
De aanwezigheid van deze gracht is al te zien op het eerste min of meer gedetailleerde historische 
kaartmateriaal van graaf de Ferraris (1775). Het gebied werd destijds gekarteerd als een uitgestrekt 
heidegebied met centraal een snoer van min of meer grote vennen waarlangs een 
afwateringsgracht (de huidige Gorengracht) liep (Rombouts 2006).   
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Figuur 4.3. Drainagenetwerk met rabattensystemen in de verschillende depressies van het Tielenkamp. 
De figuur rechts toont de ligging van de ontwateringstructuren t.o.v. de lokale topografie. 
 
De meeste van de depressies zijn sterk vergraven en hebben een uitgebreide en vaak zeer dichte 
rabatstructuur met tussenliggende hoge ruggen of ‘panden’ (Fig. 4.3.). Het patroon van greppels 
heeft wellicht niet alleen een drainerende functie. De hoge panden tussen de greppels zijn 
wellicht ook aangelegd om het maaiveld boven de grondwatertafel te laten uitkomen. De 
verschillende vennen zijn telkens verbonden met de Gorengracht die zorgt voor de drainage en 
het aftoppen van piekdebieten in winter en voorjaar. Vermoedelijk lag de grondwatertafel in het 
gebied vroeger aanzienlijk hoger dan nu het geval is. Getuigen geven aan dat de Gorengracht in 
de jaren ‘30-’40 niet of nauwelijks droogviel: ze bevatte winter en zomer proper, helder, ijzerrijk 
water (Rombouts 2006). Nu heeft de Gorengracht niet het gehele jaar een drainerende werking; 
in de zomer valt ze volledig droog.  De Gorengracht is begin jaren ’90 over een deel van het 
traject nog grondig opgeschoond (en enigszins uitgediept).  Met behulp van een kraan is de 
Gorengracht toen geruimd om wateroverlast t.h.v. de landbouwgronden in Zevendonk (ten 
noorden van het Tielenkamp) te verminderen (Rombouts 2006).  
 

Tielenheide 
De Tielenheide is duidelijk hoger gelegen dan het Tielenkamp en is in feite een oud 
stuifduinengebied (Fig. 4.2. en 4.3.). Tussen de vastgelegde duintoppen vinden we een reeks 
kleinere vennen (Fig. 4.4.) die in de zomer grotendeels droogvallen. In gebied zijn geen 
noemenswaardige grachten of drainagesystemen aanwezig; het grootste deel van het gebied is 
gespaard gebleven van de eertijdse drainagewerken.  
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Grondwatermeetnet 
 
Figuur 4.4. geeft de locaties van de verschillende piëzometers en peilschalen in Tielenheide en 
Tielenkamp weer. Een overzichtskaart van het volledige grondwaternet te Tielen is terug te 
vinden op kaart 1 in bijlage I. Voor de peilbuisdefinities wordt verwezen naar tabel 3 in bijlage II.  
 

  
Figuur 4.4. Overzicht van de peilmeetpunten (piëzometers en peilschalen) te Tielenheide (links) en 
Tielenkamp (rechts). 
 
Voor beide deelgebieden kunnen onderbouwde uitspraken worden gedaan, omdat hier sprake is 
van een ruimtelijk gespreid netwerk van meetpunten en een vrij lange tijdreeks van peilmetingen.  
 
Tielenkamp 
Verspreid in het gebied staan er 18 peilbuizen die de top van het freatische grondwateroppervlak 
meten. In het Tielenkamp werden in totaal 15 piëzometers en 3 peilschalen geplaatst (Fig. 4.4.). 
Daarnaast bevinden zich nog 3 piëzometers in het aangrenzende natuurgebied ‘De Dongen’, die 
tevens deel uitmaken van hetzelfde meetnet.  De onderzijden van de filters van de buizen zitten 
ca. 2 meter onder het maaiveld. De eerste metingen (in een deel van de peilbuizen) zijn hier 
gestart einde augustus 2004 en gebeurden quasi perfect regelmatig om de veertien dagen. 
 
Tielenheide 
In het noordelijk aansluitende deelgebied Tielenheide werden 6 piëzometers en 6 peilschalen 
geplaatst (Fig. 4.4.). De metingen zijn gestart begin mei 2005 en gebeurden ook hier heel 
regelmatig om de veertien dagen. Piëzometer 1 (TIHP001X) is verdwenen in de loop van 2006. 
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Grondwaterdynamiek 
 
Een overzicht van de tijdreeksen van de freatische grondwaterpeilen in het Tielenkamp en 
Tielenheide is te zien in resp. figuur 4.5. en 4.6.  
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Figuur 4.5. Tijdreeksen van de freatische grondwaterpeilen in het militaire domein Tielenkamp (in m 
t.o.v. het maaiveld). 
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Figuur 4.6. Tijdreeks van de grondwaterpeilen in de Tielenheide (in m t.o.v. mv) 

 
Uit de tijdreeksen valt op te maken dat in beide deelgebieden vrij grote fluctuaties optreden op 
jaarbasis. De grondwatertafel schommelt ca. één tot anderhalve meter op jaarbasis. Daaruit valt af 
te leiden dat het gebied zeker niet door kwel (opstijgend grondwater) gevoed wordt. Dit zijn 
eerder karakteristieke schommelingen voor een infiltratiegebied. De zomer van 2006 is zeer 
droog gestart, maar in augustus zijn de peilen snel terug geklommen tot niveaus die 
overeenkomen met de karakteristieke voorjaarsgrondwaterstand, om vervolgens in september en 
oktober weer weg te zakken tot de normale, diepere  najaarspeilen. De diepste peilen lijken hier 
op te treden rond eind september - begin oktober. 
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Een overzicht van de duurlijnen van de grondwaterpeilen in het Tielenkamp wordt weergegeven 
in onderstaande figuur (Fig. 4.8). De duurlijnen van de tijdreeksen van de grondwaterpeilen 
vertonen een opvallend gelijkend patroon voor alle meetpunten in het gebied met uitzondering 
van de buis TIEP011X. Tijdreeksen, duurlijnen en gemiddelde grondwaterstanden (Tabel 4.1.) 
tonen dat het grondwaterpeil op de verschillende locaties in het Tielenkamp niet verder wegzakt 
dan 1 tot 1,5 m onder het maaiveld. Dit valt binnen de range waarbinnen vochtige 
dopheidevegetaties kunnen voorkomen. Ook de peilmetingen van de Tielenheide (Fig. 4.6.) 
wijzen op klassieke vochtige heide, behalve op meetpunt 3 (TIHP003X) waar de 
grondwaterstanden enkel  een overgang naar droge heide of droge heide tout court mogelijk 
maken.  
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Figuur 4.7. Duurlijnen (voor de periode november 2004-november 2006) voor de peilbuizen van het 
militair domein Tielenkamp. 
 
 

ID GHG GLG GVG GG Min Max 
TIEP001 -0.35 -0.84 -0.14 -0.55 0.06 -1.05 
TIEP002 -0.10 -0.62 0.10 -0.30 0.24 -0.91 
TIEP003 -0.23 -0.78 -0.03 -0.43 0.08 -1.16 
TIEP004 -0.33 -0.90 -0.25 -0.55 -0.09 -1.31 
TIEP005 -0.49 -1.31 -0.38 -0.75 -0.23 -1.62 
TIEP006 -0.61 -1.04 -0.58 -0.75 -0.43 -1.30 
TIEP007 -0.29 -0.97 -0.09 -0.48 0.01 -1.22 
TIEP008 -0.17 -0.79 0.04 -0.34 0.15 -0.99 
TIEP009 -0.23 -0.84 -0.11 -0.41 0.03 -1.17 
TIEP010 -0.21 -0.86 0.01 -0.22 0.04 -1.09 
TIEP011 -0.73 -1.44 -0.37 -0.72 -0.35 -1.59 
TIEP012 -0.22 -1.00 0.01 -0.27 0.03 -1.23 
TIEP013 -0.30 -0.89 -0.08 -0.31 -0.05 -1.09 
TIEP014 -0.32 -1.11 -0.05 -0.34 -0.03 -1.31 
TIEP015 -0.33 -1.15 -0.03 -0.35 -0.02 -1.32 
TIEP016 -0.36 -1.26 -0.09 -0.41 -0.07 -1.45 
TIEP018 -0.13 -0.73 0.22 -0.07 0.22 -0.88 

Tabel 4.1. Statistieken van grondwaterdynamiek (in m t.o.v. maaiveld) voor de meetpunten in het 
Tielenkamp: minimale, maximale en gemiddelde grondwaterstanden (gemiddelde hoogste, gemiddelde 
laagste en gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand). 
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Uit de tijdreeksen van de stijghoogten van het grondwater in een aantal meetpunten van noord 
naar zuid (TIHP005X-TIHP004X-TIEP012X-TIEP010X-TIEP014X-TIEP015X) valt op te 
maken dat het grondwater vanuit het noorden naar het zuiden stroomt in het gebied. Het grond-
water stroomt dus vanuit de Tielenheide naar het Galgengoor en het Diepgoor (Tielenkamp). 
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Figuur 4.8. Tijdreeks van stijghoogtefluctuaties (in m TAW) van het freatische grondwaterpeil in een 
aantal meetpunten van noord naar zuid in Tielenheide en Tielenkamp. 
 
 
Grondwaterkwaliteit 
 
Om een idee te krijgen van de chemische samenstelling van het grondwater werd in het 
studiegebied een reeks stalen genomen en geanalyseerd op de klassieke 14 chemische variabelen. 
Staalnamen in Tielenkamp gebeurden in het najaar van 2005 en 2006 en in het voorjaar 2006. 
Staalnamen in Tielenheide gebeurden in januari 2007. De analyseresultaten worden weergegeven 
in tabel 1 in bijlage II. Enkel stalen met een electroneutraliteitspercentage tussen -10 en + 10 
werden weerhouden voor verdere verwerking en interpretatie. 
 
Wat nutriëntenbelasting van het grondwater betreft, kan gesteld worden dat er zo goed als geen 
problemen zijn in het gebied. Op een paar uitzonderingen na, wordt nergens ortho-fosfaat 
gemeten. De stikstofbelasting is eveneens marginaal, zeker voor wat nitraat- en nitrietstikstof 
betreft. Ook met ammoniumstikstof concentraties zit het goed. Er is 1 locatie waar verhoogde 
nutriëntenconcentraties eventueel een probleem kunnen vormen of waar de kwaliteit van het 
grondwater zeker wat bijkomende aandacht verdient (afhankelijk van de gestelde natuurdoelen), 
met name op de meetlocaties TIP005X waar er sprake is van sterk verhoogde fosfaatgehalten. 
Dit meetpunt ligt echter nabij de Grote Kaliebeek (de Dongen) en valt buiten het studiegebied. 
Ook in piëzometer 18 in het Gemeenteheideven werd een verhoogd fosfaatgehalte gemeten. Het 
genomen waterstaal bleek echter niet betrouwbaar (te hoog EN%); toekomstige metingen 
moeten hier uitsluitsel brengen. 
 
Het water in dit gebied is vrij heterogeen van mineralensamenstelling zoals blijkt uit het EGV-IR 
diagram (Fig. 4.10.). Het hele gamma van atmoclien tot uitgesproken lithoclien grondwater is 
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aanwezig. Ook in de Stiffdiagrammen voor een selectie van grondwaterstalen (zie Fig. 4.10.) komt 
dat duidelijk tot uiting. De vier punten links onderaan in het EC-IR diagram zijn afkomstig van 
Tielenheide. Daar heersen overduidelijk erg mineraalarme omstandigheden. Het gaat om zuiver 
atmoclien water. Verder in het gebied van Tielenkamp verandert het grondwater grondig van 
karakter. Veelal wordt hier een overgangstype aangetroffen. Dit wijst op zwak tot zeer zwak 
gebufferd grondwater. 
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Figuur 4.9. EGV-IR diagram voor de grondwaterstalen uit Tielenheide en Tielenkamp. 

 
 
In een aantal locaties zijn verhoogde sulfaatgehalten (SO4) te vinden. In Nederlandse literatuur 
wordt dat veelal toegeschreven aan het gevolg van denitrificatieprocessen. Dat gaat als volgt: als 
nitraat als meststof wordt toegepast in landbouwgebied en zeker op zandbodems (zoals hier) dan 
spoelt in veel gevallen nogal wat nitraat door naar het grondwater. Samen met de 
grondwaterstroming, wordt nitraat meegevoerd (het is een erg mobiel ion omdat het niet bind op 
bodempartikels). Indien er in de bodem sulfiden aanwezig zijn (dat is in de kempen bijna overal 
het geval, veelal onder de vorm van pyriet (FeS), dan wordt nitraat omgezet tot stikstofgas en 
ontstaat er sulfaat. In Nederland wordt er al gesproken van een sulfaatprobleem (uit denitrificatie) 
vanaf een paar tientallen mg/l.  
 
De ervaring leert echter dat er op de meeste plaatsen in het grondwater in Vlaamse 
natuurgebieden sulfaatconcentraties tussen de 40-50 en 100 mg/l aanwezig zijn. Dat is ook het 
geval in diepere grondwaterlagen. Vermoedelijk zijn de achtergrondconcentraties hier hoger dan 
in Nederland. In het studiegebied hier zijn er een handvol locaties met “verdacht” hoge 
sulfaatconcentraties, met name ter hoogte van de meetlocaties 3, 9 en 17 van Tielenkamp.  
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Figuur 4.10.a. Karakteristiek atmoclien water uit Tielenheide 

 
Figuur 4.10.b. Een duidelijk lithoclien watertype (TIEP006X, in het naburige natuurgebied de 
Dongen) en twee vervuilde watertypes (TIEP005X & TIEP018X) 

 
Figuur 4.10.c. Overgangsgrondwatertypes, verreweg het meest voorkomende type in het gebied. 
 
 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
 
In het gebied werden eveneens op 7 locaties verkennende oppervlaktewaterstalen genomen, 
hoofdzakelijk om na te gaan of er grote hoeveelheden nutriënten ingevoerd worden in het gebied. 
De analyseresultaten van de oppervlaktewateranalyse voor Tielenkamp en Tielenheide zijn terug 
te vinden in bijlage II (Tabel 3).  
 
Fosfaatconcentraties zijn zeer laag en nitraat-stikstofconcentraties bevinden zich onder of net 
boven de vooropgestelde grenswaarde voor zwakgebufferde vennen (Arts et al. 2001). 
Ammonium-N concentraties zijn wel iets hoger dan de vooropgesteld grenswaarden (Jaarsma & 
Verdonschot 2000,  Denys et al. 2005). De atmosferische depositie is hiervoor verantwoordelijk.  
 
Al bij al blijven nutriëntconcentraties van grond- en oppervlaktewater binnen de perken. Nergens 
blijkt een betekenisvolle hoeveelheid nutriënten in het gebied circuleren. Dat betekent echter niet 
dat dit op bepaalde ogenblikken van het jaar wel het geval zou kunnen zijn. Met name het 
staalnamepunt TIES014X is zeker de moeite waard om nader te beklijken op verschillende 
ogenblikken van het jaar. Aangezien ter hoogte van dit staalnamepunt drainagewater vanuit 
landbouwgebied naar het Galgegoor aangevoerd wordt. Analyse van het instromende 
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oppervlaktewater toont, hoewel niet sterk eutroof, wel licht tot matig verhoogde concentraties 
van vnl. ammoniumstikstof en orthofosfaat.  
 
 
 4.3.2  Bodem 
 
Voor een overzicht van de bodemchemische analyseresultaten en de profielbeschrijvingen wordt 
verwezen naar respectievelijk bijlage II (tabel 5 en 6) en bijlage IV. Hier worden de belangrijkste 
bevindingen kort besproken. Hier wordt evenwel niet ingegaan op het bekalkingsvraagstuk, 
hiervoor wordt verwezen naar § 2.6. 
 
      A. Projectlocatie 1, 2 & 3 (Gemeenteheideven & Diepgoor - Tielenkamp) 
 
Profiel & textuur –  De textuur van de bovenste bodemlaag bestaat uit zand. Op de bodem van 
de greppels is een laag strooisel/slib aanwezig.  Ter hoogte van de rabatstructuren vinden we 
veelal een sterk vergraven bodem, het gevolg van de vroegere ontginning van het ven waarbij bij 
de aanleg van de rabatten het materiaal uit de grachten de tussenliggende panden werden 
opgehoogd: op de panden vinden we bovenaan enkele decimeters, sterk vergraven zand dat 
oorspronkelijk uit de grachten komt en waarmee de panden werden opgehoogd. Het dunne 
zwarte, venige laagje hieronder behoort vermoedelijk tot de oorspronkelijke venbodem. Mogelijk 
is de oorspronkelijke venbodem eerst omgespit of is er een laagje afgehaald (Rombouts 2006). 
Dit is niet duidelijk. De gereduceerde bodem vanaf een diepte van 60-80 cm onder het maaiveld 
wijst op een permanente grondwatertafel op geringe diepte en dat het grondwater dus niet al te 
diep wegzakt in de zomer.  
 
Waar de bodem niet te diep werd vergraven, is nog een Bh-horizont aanwezig. Een dergelijke 
horizont vormt vaak een waterbarrière waarover water kan afstromen naar het ven. Op de meeste 
plaatsen werd een (zand)lemige laag aangetroffen dewelke bij het uitgraven van de grachten 
evenwel werd doorbroken.  Het is onduidelijk of deze laag van belang is voor het waterhoudend 
karakter van deze vennen. M.a.w het is onduidelijk of de vennen zijn ontstaan door de 
aanwezigheid van deze lemige laag, of is deze zandlemige afzetting er gekomen door de 
aanwezigheid van het ven (sedimentatie). In het eerste geval heeft het doorbreken van de laag 
geleid tot het sneller wegzakken van het water, met een bijkomend verdogend effect tot gevolg.  
 
Bodemchemie – Metingen van de bodemchemie op deze locaties tonen een eerder zure bodem 
met een overmaat aan nutriënten (vooral verhoogde N-concentraties). De zandige textuur uit 
zich ook in de lage CEC waarden die werden gemeten. 
 

      B. Projectlocatie 6 (Galgegoor - Tielenkamp) 
 
Profiel & textuur –  Textuur van de bovenste bodemlaag bestaat uit grof zand. Een lemig laag 
blijkt hier niet of zeer dun aanwezig te zijn. Ook hier blijkt het bovenste deel van de bodem sterk 
vergraven. In het noorden is een oude bouwvoor (geploegd) aanwezig; centraal in het Galgegoor 



is de bodem wellicht 3 spaden diep omgespit en opgehoogd met materiaal vanuit de grachten 
(Rombouts 2006). 
 
Bodemchemie – Metingen van de bodemchemie op deze locaties tonen een eerder zure bodem 
met een overmaat aan nutriënten (vooral verhoogde N-concentraties).  
 

      C. Projectlocatie 1 (Tielenheide) 
 
Profiel & Textuur  – Textuur van de bovenste bodemlaag bestaat uit grof zand. 
 
Bodemchemie – Metingen van de bodemchemie op deze locaties tonen een eerder zure bodem 
met een overmaat aan nutriënten, m.n. sterk verhoogde N-concentraties.  
 
 

4.3.3  Atmosferische depositie 
 

 

Voor de onderzochte locaties 
te Tielen Kamp en 
Tielenheide bekijken we de 
depositiegevens van de VMM 
meetstations in de naburige 
gemeenten Retie en Mol 
(meetnet Verzuring). Het 
VMM meetpunt te Mol 
(30MO01) is operationeel 
sinds 1.01.2001. In 2005 werd 
ter vervanging het meetstation 
te Retie (30RT01) opgericht 
(Van Avermaet et al. 2006).   
 

 Figuur 4.11. Situering van de VMM meetpunten t.o.v. het studiegebied. De totale verzurende depositie 
is de optelsom van NHx, NOy 
en SOx in natte en droge depositie. De stikstofdeposities werden berekend uit de totale deposities 
voor de geoxideerde (NOy) en gereduceerde (NHx) stikstof.  De verzurende en vermestende 
depositie die jaarlijks neerkomt op natte heide en vennen wordt weergeven in respectievelijk 
figuur 4.13. en 4.14. Voor de atmosferische depositie op vennen werd enkel de natte depositie in 
rekening gebracht (cfr. Wortelboer 1998).  
 
Voor natte heide zien we dat de totale verzurende depositie nog steeds hoger is dan de 
vooropgestelde kritische waarde (Fig. 4.13.A.). Hoewel het depositieniveau in 2005 de kritische 
last benadert is een uitspraak over de trend niet mogelijk omwillen van de korte tijdreeks en 
weersgebonden verschillen tussen jaren. Indien inspanningen omtrent het terugdringen van 
emissieniveaus worden volgehouden, kan evenwel verwacht worden dat op korte tot 
middenlange termijn de totale verzurende depositie onder de vooropgestelde kritische last zal 
duiken. De verzurende depositie is hier alleszins (veel) lager dan voor het Klein Schietveld.  
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Figuur 4.12. A. Totale verzurende depositie in een (natte) heideecosysteem voor de verschillende verzurende 
componenten zoals gemeten op het VMM meetpunt te Mol (2002 t/m 2004) en Retie (2005). B. Verzurende 
depositie in vennen voor de verschillende verzurende componenten zoals gemeten op het VMM meetpunt te Mol 
en Retie. Voor vennen wordt enkel de natte depositie in rekening gebracht (cfr. Wortelboer  1998). 
 

Ook de totale stikstofdepositie op heide is aan de hoge kant en ligt ver boven de kritische last 
(Fig. 4.14.). Het lijkt onwaarschijnlijk dat op korte termijn de stikstofdepositie onder deze 
kritische grens zal komen te liggen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de beheersinspanningen die 
zullen moeten worden geleverd. 
 
Voor de vennen zien we een ander beeld. Ervan uitgaand dat de totale depositie op vennen gelijk 
is aan de natte depositie (Wortelboer 1998), blijkt de dat de stikstofdepositie van de laatste jaren 
(Fig. 4.14.B) zich rond het kritische niveau bevindt zoals vooropgesteld om verzuring te 
voorkomen (5-10 kg/ha.jaar - Arts et al. 2001). Het huidige depositieniveau bevindt zich wel 
onder de kritische niveau van 20 en 14 kg/ha.jaar om respectievelijk vermesting en verruiging van 
oevers  te voorkomen (Arts et al. 2001). Vennen blijken dus gevoeliger voor de verzurende 
effecten van de depositie dan voor de vermestende invloed ervan. De huidige verzurende 
depositieniveaus (Fig. 4.13.B.) liggen binnen de brede range van kritische lasten zoals 
vooropgesteld voor ‘minder’ gevoelige vennen. Als de depositie blijft dalen is op termijn ook het 
meest kritische niveau haalbaar.  
 
De gevoeligheid voor verzuring hangt evenwel sterk af van lokale factoren zoals 
bodemgesteldheid, waterhuishouding en ook de structuur van het ven. Volgens Arts et al. (2001) 
is de aanname dat er enkele natte depositie op een ven terechtkomt enkel geldig voor grotere, 
open vennen. Een grotere structuurvariatie zoals nabijgelegen bosranden, boomopslag, enz. 
zorgen voor een grotere ‘invang’ van de droge depositie. De atmosferische depositie ligt in de 
huidige toestand dus vermoedelijk wel hoger dan enkel de natte depositie zoals weergegeven in 
Fig. 4.13.B. en 4.14.B. De rabattenstructuur met de vergraste en verruigde oevervegetaties en de 
aanwezige bosgordel rond de vennen zorgen wellicht voor een hogere atmosferische depositie 
dan enkel de natte (Arts et al. 2001). Hoeveel hoger de werkelijke depositie ligt, is gokwerk. 
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Figuur 4.13.  Totale atmosferische stikstofdepositie zoals gemeten op het meetstation 30MO01 te Mol (2002-2003) 
en 30RT01 te Retie (2005) van het meetnet verzuring (VMM). 
 
 

4.3.4  Vegetatie 
 
Voor een overzicht van de aangetroffen soorten per projectlocatie wordt verwezen naar de 
vegetatieopnamen in bijlage I. Hier worden kort de voorkomende vegetaties en de belangrijkste 
typische soorten kort en niet limitatief besproken. Figuur 14 (bijlage I) geeft de situering van de 
verschillende vegetatieopnamen weer. Voor een overzicht van de belangrijkste doel- en 
aandachtsoorten wordt verwezen naar de fiches per projectlocatie (bijlage V). Kaarten 9 t/m  10 
in bijlage I geven de situering van de belangrijkste aandachtsoorten weer. Een vegetatiekaart van 
het gebied is nog niet voorhanden.  
 
      A. Projectlocatie 1, 2 & 3 (Gemeenteheideven & Diepgoor - Tielenkamp) 
 
In het Gemeenteheideven werd de vegetatie beschreven aan de hand van 2 opnamen. Opname 
06/72 situeert zich op een recente plagplek (2006), opname 06/73 in een van de hoofdgreppels 
van het ven. In het Diepgoor werd de vegetatie beschreven aan de hand van 5 opnamen. De 
vegetatie rondom het ven en op de rabatten is sterk vergrast met een sterke dominantie van 
Pijpenstrootje. Op enkele plaatsen vinden we nog wat dopheide. In de vennen treedt op veel 
plaatsen een rompgemeenschap van Knolrus op de voorgrond. Beide verstoringsindicatoren 
wijzen vooral op verzuring en vermesting. 
 
Opname 06/73 toont een resterende groeiplaats van Witte waterranonkel. Op de recente 
plagplekken verschenen reeds soorten als Moerashertshooi, Veelstengelige waterbies, Kleine 
zonnedauw, Gewone dophei, enz (bv. opname 06/72).  
 

      B. Projectlocatie 6 (Galgegoor - Tielenkamp) 
 
Het Galgegoor is in de loop der jaren sterk verbost en bestaat actueel vnl. uit berken-eikenbos 
met een dominante ondergroei van Pijpenstrootje. Plaatselijk komt gagelstruweel voor. Centraal 
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in het Galgegoor bevindt zich nog een groeiplaats van Vlottende bies. Enkele andere waardevolle 
plantensoorten die we er terug vinden zijn Moerasviooltje en Koningsvaren. In 1998 werd hier 
nog Duizendknoopfonteinkruid aangetroffen maar deze soort is intussen verdwenen (Rombouts 
2006). 
 
Wat verstoringsindicatoren betreft, treden vooral Pijpenstrootje, en lokaal ook Pitrus op de 
voorgrond, wat op een zekere vermesting wijst. 
 

      C. Projectlocatie 1-2 (Tielenheide) 
 
De toestand van de vegetatie op deze locatie is dermate gedegradeerd dat geen doel- of 
aandachtsoorten meer aanwezig zijn. Al de karakteristieke heide en vensoorten zijn sinds lang 
verdwenen. De vegetatie langs en rond de vennetjes wordt gedomineerd door Pijpenstrootje, wat 
wijst op verdroging, vermesting en/of verzuring. Een hoge abundantie (bedekking quasi 100%) 
van veenmossen (Spaghnum spp.) en Knolrus (Juncus bulbosus) in het ven wijzen op een sterke 
verzuring. Het optreden van Pitrus langs de venoevers verraadt een sterk vermestende invloed.  
 
 

4.3.5  Fauna 
 
De verschillende projectlocaties werden onderzocht op het voorkomen van van typische natte 
heidesoorten van enkele goed herkenbare taxonomische groepen. Ook andere opmerkelijke, 
zeldzame of bedreigde soorten (Rode lijst) werden geïnventariseerd. Voor een overzicht van de 
belangrijkste doel- en aandachtsoorten per projectlocatie wordt verwezen naar de fiches in bijlage 
V. Het voorkomen van (het aantal) diersoorten uit de multi-soortengroep voor natte heide (Van 
Dyck et al. 2001) geeft een indicatie van de habitatkwaliteit van de projectlocatie. 
 
      A. Projectlocatie 1, 2 & 3 (Gemeenteheideven & Diepgoor - Tielenkamp) 
 
De sterk gedegradeerde toestand van de vegetatie vertaalt zich op deze locatie in een sterk 
verarmde faunagemeenschap. Aan de westrand van het Gemeenteheideven werd welgeteld nog 1 
Groentje waargenomen. Aan de zuidoostkant van het Diepgoor werd wel nog een kleine 
populatie vastgesteld, met meerdere waarnemingen in de loop van juni 2006. Eenmaal werd 
Koraaljuffer (2 ex.) waargenomen aan het Gemeenteheideven en eenmaal werd kortstondig een 
Venwitsnuitlibel waargenomen aan het Diepgoor. Beide waarnemingen hebben wellicht eerder 
betrekking op zwervers. Ook tijdens een uitgebreide inventarisatie in 2003 (Van de Meutter et al. 
2003) werden deze soorten op deze locaties niet aangetroffen. Ook Bonte dikkopjes zijn nog 
aanwezig op deze locaties (de soort profiteert van vergrassing in vochtige omstandigheden). 
Heideblauwtjes werden niet aangetroffen en zijn wellicht al enige tijd uit het gebied verdwenen. 
Ook Heidesabelsprinkhaan werd hier niet waargenomen. 
 
Wel werden twee bedreigde libellensoorten vastgesteld: de Tanpantserjuffer (Lestes dryas) en de 
Tengere pantserjuffer (Lestes virens). Beide soorten zijn net typische voor eerder net iets rijkere 
vergraste of verlande vennen. Een onderzoek naar waterwantsen in 2003 (Van de Meutter et al. 
2003) leverde volgende kwetsbare vensoorten op: Zwart bootsmannetje (Notonecta obliqua), 
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Vensigaar (Sigara scotti), Venmoerwants (Hesperocorixa castanea), Veenzwemmertje (Cymatia 
bonsdorffii). Eveneens bijzonder is de waarneming van een of enkele Heikikkers in het voorjaar 
van 2006 (med. Kris Rombouts). De soort komt veel talrijker voor in een plas in het Klein Goor 
aan de overkant van de spoorweg. 
 

      B. Projectlocatie 6 (Galgegoor - Tielenkamp) 
 
Wat fauna betreft werden op deze locatie geen typische soorten van natte heiden en vennen 
aangetroffen. Door de sterke verboste toestand zijn alle typische soorten hier wellicht al lang 
verdwenen. Ook werden geen andere Rode Lijstsoorten waargenomen. 
 

      C. Projectlocatie 1-2 (Tielenheide) 
 
De sterk gedegradeerde toestand vertaalt zich ook hier in een sterk verarmde faunagemeenschap. 
Geen enkele soort uit de multisoortengroep voor natte heide is nog aanwezig. Wel werden, net 
zoals in het Diepgoor en het Gemeenteheideven, 2 bedreigde libellensoorten aangetroffen: de 
Tengere pansterjuffer en de Tangpantserjuffer. Ook werd hier eenmaal een Bont dikkopje 
waargenomen. 
 
In de directe omgeving bevind zich wel nog een ven met aan de randen (restanten van) een 
dopheidevegetatie. Hier (over)leeft nog wel een kleine populatie Heidesabelsprinkhaan. In dit ven 
is eveneens nog een (kleine) populatie Heikikkers aanwezig.  
 
 
 3.3.6  Optekenen doel- en aandachtsoorten 
 
In het kader van herstelbeheer is het vaak nodig of nuttig om een duidelijk beeld te hebben van 
de verspreiding van doel- en aandachtsoorten in het gebied. Kennis en overzicht van de exacte 
locatie van deze soorten laat toe dat tijdens beheeringrepen specifiek rekening gehouden kan 
worden met deze soorten. Vaak betreft het zeldzame relictsoorten die best gespaard of ontzien 
kunnen worden bij (grootschalige) beheeringrepen op desbetreffende locaties. Dit om enerzijds te 
vermijden dat soorten definitief verdwijnen. Niet alle planten bouwen immers een langlevende 
zaadbank op en niet alle diersoorten zijn immers even mobiel. Heel wat soorten dagvlinders, 
sprinkhanen, loopkevers en andere ongewervelden zijn heel honkvast en zijn niet in staat grote 
afstanden te overbruggen over ongeschikt habitat zodat herkolonisatie onmogelijk wordt. Ander-
zijds biedt het sparen van deze relicten de mogelijk dat vanuit deze bronpopulaties de verdere 
omgeving wordt gekoloniseerd eens de milieuomstandigheden na de ingreep hersteld zijn.  
 
De vindplaatsen van enkele aanwezige doel- en aandachtsoorten in de verschillende geselecteerd 
projectlocaties (en hun omgeving) werden zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht: zie kaart 9 
en 10 in bijlage I. Het betreft enerzijds soorten die karakteristiek zijn voor goed ontwikkelde 
vochtige en natte heiden en vennen, anderzijds zijn het soorten die door de beheerders als 
doelsoort worden aangegeven (bv. Rode Lijstsoorten).  
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4.4  Formuleren van streefdoelen 
 
      A. Projectlocatie 1, 2 & 3 (Gemeenteheideven & Diepgoor - Tielenkamp) 
 
De kwaliteit van het grondwater laat toe te streven naar voedselarme zeer zwak tot zwak 
gebufferde vennen. Volgens de indeling van de Natura 2000 habitattypen gaat het dan om 
habitattype 3110 – Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia 
uniflorae) en habitattype 3130 – Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie 
behorend tot de Littorelletalia uniflorae. Naast deze vensystemen kan eveneens gestreefd worden 
naar een overgang naar vochtige heide (habitatype 4010 – Noord-Atlantische vochtige heide met 
Erica tetralix). 
 

      B. Projectlocatie 6 (Galgegoor - Tielenkamp) 
 
Ook hier laat de waterkwaliteit van het grondwater toe te streven naar een voedselarme zeer zwak 
tot zwak gebufferd vensysteem. Gezien de huidige uitgangssituatie (sterk verbost) en kostprijs 
van mogelijke herstelingrepen, wordt voorlopig geopteerd om te streven naar uitbreiding en 
behoud van het aanwezige gagelstruweel. Ook vochtige heide (habitattype 4010) behoort op basis 
van de hydrologische condities tot de mogelijkheden. 
 

      C. Projectlocatie 1-2 (Tielenheide) 
 
Op basis van het huidige voorkomende grondwaterregime en vroeger aanwezige vegetatie dient 
hier gestreefd te worden naar herstel van de sterk vergraste vochtige heide (habitatype 4010 – 
Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix). De aanwezige vennetjes zijn wellicht van 
nature zuur. Op (zeer lange) termijn kunnen zich hier eventueel dystrofe vennen (habitattype 
3160) ontwikkelen. 
 

 

4.5  Afstand bepalen tussen actuele toestand en referentietoestand 
 
Voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid werd in de meeste gevallen bij de beschrijving van de 
actuele toestand (§ 2.3) reeds aangegeven of de toestand gunstig is dan wel afwijkt van de 
referentie voor natte heidevegetaties. In wat volgt worden de belangrijkste bevindingen 
(knelpunten, vermoedelijke oorzaken en herstelpotenties) kort weergegeven en beoordeeld.  
 
      A. Projectlocatie 1, 2 & 3 (Gemeenteheideven & Diepgoor - Tielenkamp) 
 
Probleemdefiniëring en oorzaakbeschrijving - Grote delen van deze locaties worden 
gekenmerkt door een sterke vergrassing met pijpenstrootje, met veelal een bedekking van 100%. 
De aanvoer van nutriënten via het grondwater is beperkt, het rabattensysteem stond in het 
verleden wel in verbinding met de Gorengracht die wellicht voor de aanvoer van aangerijkt water 
heeft gezorgd. Verder is de atmosferische depositie verantwoordelijk voor de waargenomen 
verschuivingen en degradatie van de ven- en heidevegetaties. Een mogelijke bijkomende en 



 

 
                                               Herstelbeheer van natte heide en vennen – toepassing standaardprotocol                73 

  

interne oorzaak van vermesting is verdroging (te lang en te diep wegzakken van waterpeilen in de 
zomer), waardoor bodemdepots van organisch materiaal mineraliseren en aanzienlijke 
hoeveelheden nutriënten vrijgesteld worden. Verdroging wordt veroorzaakt door de sterke 
ontwatering van beide vensystemen (rabatstructuur). Ook de bebossing van de omringende 
duintoppen maken dat minder water afstroomt naar het ven.  
 
Herstelpotenties - Chemische analyses van het grondwater wijzen in de richting van een 
potentierijke situatie voor het herstel van typische venoevergemeenschappen. Het betreft een 
nutriëntenarm en (zeer zwak tot zwak) gebufferd systeem. De grondwaterschommelingen liggen 
binnen de marges waarbinnen vochtige heide zich kan ontwikkelen. De peilschommelingen in het 
ven zijn in onze streken trouwens een voorwaarde voor de ontwikkeling en instandhouding van 
de beoogde oevergemeenschappen; hierdoor wordt de successie vertraagd. 
 
Naar verzuring toe zijn er voor de vennen weinig of geen problemen te verwachten. Het 
grondwater zorgt in principe voor voldoende aanvoer van mineralen zodat er mag vanuit gegaan 
worden dat de locatie voldoende gebufferd is t.o.v. verzurende invloeden vanuit de atmosfeer. In 
combinatie met de atmosferische depositiemetingen (VMM) schatten we de kans op herverzuring 
redelijk laag in. 
 
In maart 2006 werd aan de rand van het ven en op de rabatten enkele proefvlakken 
experimenteel geplagd en afgegraven. Hier kiemden reeds enkele interessante doelsoorten: 
Moerashertshooi, Kleine zonnedauw, Veelstengelige waterbies, Gewone dophei en Bruine 
snavelbies. De herverschenen soorten op de plagplekken en de resterende groeiplaats van Witte 
waterranonkel geven aan dat er hier mogelijkheden liggen voor het herstel van de karakteristieke 
ven- en heidevegetaties. Deze eerste resultaten wijzen alvast op gunstige condities voor herstel. 
Het systeem vertoont bovendien gelijkenissen met een deelgebied van de Langdonken (Herselt) 
waar recent met succes herstelwerken werden uitgevoerd (een groot aantal zeldzame Littorellion-
soorten en kranswieren verschenen hier). 
 

      B. Projectlocatie 6 (Galgegoor - Tielenkamp) 
 
Probleemdefiniëring en oorzaakbeschrijving - De aanwezige verstoringsindicatoren (vooral 
Pijpenstrootje, en lokaal ook Pitrus) wijzen op een zekere eutrofiëring van het milieu. Naast de 
hoge atmosferische depositieniveaus is vermoedelijk ook het instromende landbouwwater 
hiervan de oorzaak.  
 
Herstelpotenties - Ook hier laat de waterkwaliteit van het grondwater toe te streven naar een 
voedselarm zeer zwak tot zwak gebufferd ven. Maar ook de uitbreiding en behoud van het 
aanwezige gagelstruweel is mogelijk en waardevol. 
 

      C. Projectlocatie 1-2 (Tielenheide) 
 
Probleemdefiniëring en oorzaakbeschrijving - De vennetjes zijn sterk vermest en verzuurd. 
De vegetatie wordt gedomineerd door veenmossen, Knolrus en Pijpenstrootje. Verzuring en 
vermesting worden hier in hoofdzaak veroorzaakt door de hoge atmosferische depositie. 
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Herstelpotenties - Gezien de chemische samenstelling van het grondwater en de voeding van de 
vennetjes (sterk atmotroof) is de ontwikkeling van Littorellion-vegetaties hier niet erg 
waarschijnlijk. Deze vegetaties hebben hier wellicht ook nooit voorgekomen, het betreft van 
nature zure vennen. De hydrologische condities voldoen wel aan de voorwaarden voor herstel 
van een vochtige heidevegetatie. 
 
 
 
2.6  Herstelmaatregelen selecteren en definiëren  
 
Op basis van de verzamelde informatie over de standplaatsfactoren en biotische kenmerken van 
de verschillende projectlocaties worden hier enkele aanbevelingen weergegeven met betrekking 
tot herstel van de locaties. Selectie van de herstelmaatregelen gebeurt vnl. op basis van de 
gedetecteerde problemen, hun vermoedelijke oorzaken en de ingeschatte herstelpotenties.   
 

      A. Projectlocatie 1, 2 & 3 (Gemeenteheideven & Diepgoor - Tielenkamp) 
 

 Hydrologische herstelmaatregelen 
Mede op basis van de detailtopografie, de kartering van het drainagepatroon en de 
grondwatergegevens, lijkt het logisch, haalbaar en aan te bevelen om in dit gebied aan herstel van 
de natuurlijke (en duidelijk veel hogere) grondwaterpeilen te gaan doen. Op basis van wat nu 
bekend is, lijkt het zeer zeker haalbaar om het drainagepatroon drastisch te wijzigen, zodat het 
hele gebied niet meer zo diep wordt gedraineerd. Het huidige drainagestelsel zorgt er voor dat het 
grondwaterniveau van het ganse studiegebied en omgeving naar beneden gehaald wordt, zeker in 
het vroege voorjaar en de zomer. Ingrepen in de waterhuishouding dienen er vooral op gericht te 
zijn het water ’s zomers langer in de vennen te houden.  Door het dichten van een aantal 
strategisch gekozen drainagegreppels, kan het wintergrondwaterpeil veel langer gehandhaafd 
blijven, zeker tot een stuk in het voorjaar en is het eveneens te verwachten dat de zomerminima 
(diepste peil van het grondwater in de zomer) aanzienlijk zullen kunnen verhoogd worden.  
 
Tevens lijkt het meer dan aannemelijk dat er mogelijkheden zijn voor het herstel van grote open 
waterpartijen, o.a. in het Diepgoor en het Gemeenteheideven. Daartoe dient in het zuidelijke deel 
van het Tielenkamp de stroomrichting van het drainagewater grotendeels te worden omgekeerd. 
Dat kan eenvoudig bereikt worden door het dichtschuiven of opstuwen van de hoofddrainage-
afvoer (de Gorengracht) aan de noordoostzijde van het Gemeenteheideven. Hierdoor zullen de 
grondwaterpeilen stijgen in het hele gebied. Op de detailtopografie (figuur 4.3.) is duidelijk te zien 
dat een meer natuurlijke ontwatering naar de Grote Kaliebeek, destijds moet hebben 
plaatsgevonden via een gracht aan de oostzijde van het Tielenkamp net tussen het Galgegoor en 
het Diepgoor, richting Duivendonken. Afwatering via deze weg vergt wel het opengraven van het 
eerste deeltraject van deze alternatieve drainagegracht. Op die manier kan de drainagerichting dus 
deels worden omgekeerd en zal het Gemeenteheideven dan naar het noorden ontwateren, 
richting het Diepgoor, dat op zijn beurt naar het noordoosten zou ontwateren.  
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Er zijn echter nog wel een aantal onduidelijkheden momenteel. Zo loopt de depressie van het 
Galgegoor ten dele door buiten het Tielenkamp naar het noorden in landbouwgebied. Het is  te 
verwachten dat een peilverhoging en de afvoer van drainagewater via de alternatieve route 
problemen zal veroorzaken buiten het militair domein. Het is meer dan waarschijnlijk dat het 
optrekken van het drainageniveau in het gebied (d.i. het verondiepen of afdammen van de 
drainagegrachten) buiten het domein nadelige gevolgen zal geven. Het lijkt onvermijdelijk dat een 
deel van het landbouwgebied beïnvloed zal worden door de voorgestelde peilverhogingen. 
Omdat het op dit ogenblik nog helemaal niet duidelijk is hoe hoog het waterpeil zal kunnen 
opgehouden worden, lijkt het aan te bevelen om in beide afvoergrachten (de huidige Gorengracht 
en de alternatieve route) een monnik te voorzien met regelbare stuwhoogte. Op die manier kan 
de afvoer op 2 punten geregeld worden en zijn aanpassingen mogelijk wanneer noodzakelijk. De 
praktijk en eventuele bijkomende terreinmetingen kunnen uitwijzen hoe groot de impact zal zijn 
en tot hoe ver er kan gegaan worden zonder te grote impact buiten het Tielenkamp. 
 
Aangezien het hier zal gaan om plassen met mineraalarm en nutriëntenarm water, is het aan te 
bevelen (zelfs een conditio sine qua non) om de depressies opnieuw vrij te kappen, d.i. de bomen 
en struiken verwijderen, en de laag organisch materiaal te verwijderen. In deze sterk vergraven 
vennen met diepe grachten wordt geopteerd om, na het plaggen van de rabatten en het 
verwijderen van organisch materiaal uit de grachten (zie verder), de grachten dicht te gooien met 
het materiaal op de tussenliggende panden dat oorspronkelijk uit de grachten gekomen is. Op 
deze manier kunnen ook eventuele lekverliezen van venwater worden tegengegaan. Kappen van 
de bosgordel rondom het ven zal tevens leiden tot vertraging van de evapotranspiratie en een 
verhoogde afstroming naar het ven.  
 

 Effectgericht beheer 

• Venherstel: Herstelbeheer dient gericht te zijn op het herstellen van geschikte abiotische 
condities: een aërobe zandbodem met koolstof-, stikstof-, en fosfaatlimitatie. Dit vergt het 
terugschroeven van de successie en de verwijdering van nutriënten en organisch materiaal. 
Hiertoe dienen de rabatten geplagd te worden, verlandingsvegetaties van water- en oeverplanten 
verwijderd te worden en het geaccumuleerde organisch materiaal (de sliblaag) uit de grachten 
verwijderd. 
 
Voor het verwijderen van de sliblaag op de bodem kan men best droog baggeren. Dit wil zeggen 
dat het op te schonen gedeelte eerst grotendeels droog gepompt dient te worden. Dit laat toe 
preciezer te werken. Nat baggeren wordt afgeraden. Een probleem is dat bij nat baggeren 
resuspensie van slib optreedt (Bosman et al. 1999). Het zwevende slib kan zorgen voor een 
langdurige troebelheid van het water en kan zich over het hele ven verspreiden en weer neerslaan. 
Na verwijdering van de sliblaag blijft het ven dan ammonium-rijk. De vertroebeling in combinatie 
met het vrijkomen van nutriënten kan dan gedurende lange tijd voor anaërobe omstandigheden 
zorgen, die zowel voor flora als fauna ongunstig zijn. Experimenten in Nederland met het 
verwijderen van slib zonder drooglegging zijn geen succes geworden: vestiging van beoogde 
plantensoorten bleef uit en de faunasamenstelling verschoof van soorten uit zuurstofrijke milieus 
naar een gemeenschap gedomineerd door slechts twee soorten van anaërobe sedimenten (Van 
Kleef & Esselink 2004). 
 



 

 
                                               Herstelbeheer van natte heide en vennen – toepassing standaardprotocol                76 

  

Wanneer de vereiste abiotische randvoorwaarden hersteld zijn, kunnen karakteristieke 
plantensoorten zich opnieuw vestigen. Planten die karakteristiek zijn voor vennen, vormen vaak 
een persistente zaadbank van waaruit ze zich in een hersteld ven kunnen vestigen. Bij uitvoeren 
van de vooropgestelde maatregelen (plaggen en verwijderen sliblaag) worden deze zaadbanken 
opnieuw aangesneden. Het is niet noodzakelijk dat over de ganse oppervlakte de oorspronkelijke 
venbodem wordt blootgelegd. Als bij het afgraven van de rabatten deze op geregelde plaatsen 
wordt aangesneden volstaat dit voor de hervestiging van de karakteristieke plantensoorten. 
Afgraven van de rabatten en herstel van de originele venstructuur zorgt tevens voor een 
geleidelijk opgaande, brede oeverzone. Wat de oppervlakte aan potentiële standplaatsen alvast 
drastisch verhoogt en ruimte moet laten voor de ontwikkeling van een typische zonering rond het 
ven. Mogelijks zit er hier en daar nog een pakket veen. De toestand daarvan moet worden 
nagegaan vooraleer er beslist zou worden om die af te graven dan wel om ze te laten zitten. 
 
• Verzuring: Naar (her)verzuring toe zijn er voor de vennen weinig of geen problemen te 
verwachten. Het grondwater zorgt voor voldoende aanvoer van mineralen zodat er mag vanuit 
gegaan worden dat de locatie voldoende gebufferd is t.o.v. verzurende invloeden vanuit de 
atmosfeer. In combinatie met de atmosferische depositiemetingen (VMM) schatten we de kans 
op herverzuring redelijk laag in. Eerder onderzoek op diatomeeën in vennen toont aan hoe 
vennen in de buurt van Turnhout later verzuurden dan vennen in de buurt van Kalmthout 
(Denys 1996, Hendrickx & Denys (2001). In de buurt van Kalmthout zijn de bodems minder 
gebufferd en de deposities zijn er hoger ten gevolge van emissies uit de Antwerpse agglomeratie 
(Denys 1996). Ook uit de recente depositiemetingen in het meetnet ‘Verzuring’ van de VMM 
blijkt dat de depositie  in deze regio lager ligt dan te Kapellen (zie Klein Schietveld).  
 
Bovendien wordt de invang van droge atmosferische depositie sterk bepaald door de structuur 
van het ven en zijn omgeving (Arts et al. 2001). Een zekere terreinruwheid heeft invloed op de 
afname van de windsnelheid en daarmee op de depositie. De huidige toestand met rabatten, sterk 
vergraste en verruigde oevervegetaties en de aanwezige bosgordel rond het ven zorgen wellicht 
voor een hoge atmosferische depositie. Door het kappen van een deel van de bosgordel rond het 
ven en het wegwerken van de rabatstructuur ontstaat een meer open venstructuur met een groter 
oppervlakte aan open water. Enkel op basis van de veranderde venstructuur kan al een veel 
kleinere droge depositie depositie verwacht worden (en zou de totale atmosferische depositie 
gereduceerd worden tot de waarden zoals weergeven in fig. 4.13.B. en 4.14.B). Deze depositie 
bevindt zich binnen de range voor minder gevoelige vennen. Als de atmosferische depositie 
verder blijft dalen is op termijn ook het meest kritische niveau haalbaar. Bekalking na uitvoering 
van de werken kan, maar dan op experimentele basis en niet grootschalig. In principe is het 
systeem genoeg gebufferd en valt geen herverzuring te verwachten. 
 

 Rekening houden met (relict)soorten 

• Flora: Onderzoek naar de flora in het Gemeenteheideven en het Diepgoor wijst op een sterk 
gedegradeerde (lees: vermeste en verzuurde) situatie. Vanuit floristisch oogpunt zijn er weinig 
argumenten die een eerder grootschalige aanpak in de weg staan. De groeiplaatsen van Witte 
waterranonkel in het Gemeenteheideven dienen wel uitgespaard te worden. Met het oog op het 
behoud van deze soort kan het nodig zijn het optrekken van het drainageniveau geleidelijk te 
laten verlopen. 
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• Fauna: Het opschonen van vennen heeft grote gevolgen voor de aanwezige fauna (Van Kleef 
& Esselink 2004). Als gevolg van de ingrepen sterft een zeer groot deel van de aanwezige dieren. 
Door het verwijderen van slib en vegetatie treedt er directe sterfte op. Van de meeste diergroepen 
overleven minder dan 5% van de individuen de herstelingreep. Vooral soorten die voor het 
opschonen in lage dichtheden voorkomen, waaronder vaak karakteristieke en zeldzamere soorten 
die als gevolg van de verstoringen in dichtheid zijn afgenomen, lopen een zeer groot risico door 
de maatregel te verdwijnen. Voornamelijk de weinig mobiele dieren (spartelaars, gravers en 
klimmers) zoals dansmuggen, borstelwormen en slakken zijn niet in staat  te ontsnappen aan de 
graafmachines. Kruipende en zwemmende soorten zoals waterwantsen, waterpissebedden, en 
waterkevers slagen er iets beter in om delen van het ven te bereiken die niet droogvallen (maar 
ook deze soorten nemen vaak met ongeveer 90% af – Van Kleef et al. 2001). Maar ook veel 
soorten die de herstelwerkzaamheden weten te overleven, verdwijnen later alsnog.  Dit kan 
doordat niet alle elementen voor het voltooien van de levenscyclus aanwezig zijn na de ingreep of 
doordat de populatieomvang onder een kritische waarde is gedaald. Op lange termijn kunnen 
sommige soorten echter wel een hersteld ven opnieuw koloniseren. Dit geldt echter niet voor 
soorten met een beperkt vliegvermogen, zoals veel kokerjuffers en andere soorten die zelden 
functionele vleugels hebben.  
 
Een onderzoek naar waterwantsen in 2003 (Van De Meutter et al. 2003) toont aan dat ook in het 
Gemeenteheideven en het Diepgoor nog enkele kwetsbare vensoorten voorkomen. Enkele 
aanpassingen kunnen worden voorgesteld voor een optimaal behoud van fauna tijdens en na de 
uitvoering van de herstelingrepen voor het opschonen van vennen (Bosman et al. 1999, Van 
Kleef & Esselink 2004): 
 

• Fasering in tijd en ruimte: Door een ven nooit in zijn geheel droog te leggen en uit te 
baggeren, en plaatselijk vegetatie te laten staan en wat slib achter te laten kan het geschoonde 
deel bevolkt worden vanuit de niet geschoonde delen. Eerst kan dus bv. de ene helft van het 
ven hersteld worden en als de soorten zich vanuit het gespaarde deel in het herstelde deel 
hebben gevestigd, kan het gespaarde deel worden opgeschoond. Door de verschillende delen 
te scheiden met behulp van een dijk of een dam wordt voorkomen dat slib vanuit het 
gespaarde deel  in het herstelde deel terechtkomt (Van Kleef & Esselink 2004). Bijzondere 
fauna-elementen kunnen gespaard worden door de specifieke microhabitats in het ven te 
sparen, waarin zij hun levenscyclus voltooien. Veel soorten zijn hiervoor afhankelijk van de 
aanwezige vegetatie. Overleving en kolonisatie van watermacrofauna kan gestimuleerd 
worden door delen van de oorspronkelijke vegetatie te sparen. De kans op hereutrofiëring uit 
de gespaarde oevervegetaties is gering en op de ‘nieuwe’ voedselarme zandbodems treedt een 
sterke uitbreiding van waterplanten nauwelijks op (Brouwer et al. 1996). Het faseren van de 
ingrepen en het gedeeltelijk sparen van vegetaties lijkt een effectieve aanpassing van de 
herstelmaatregelen, waarbij de kans op hereutrofiëring en versnelde successie gering is en 
waarmee de overleving van diersoorten aanzienlijk vergroot kan worden. 
 
• Tijdelijk opslaan van het verwijderde organisch materiaal op de oevers: Door het 
verwijderde slib en waterplanten tijdelijk op te slaan op de oevers van het ven krijgen mobiele 
en stevig gebouwde dieren een kans om terug te keren naar het ven. Tenminste voor een 
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aantal faunagroepen (bv. waterkevers) lijkt het erop dat deze maatregel enig effect heeft op de 
overleving van macrofaunafaunasoorten in het opgeschoonde ven (Van Kleef & Esselink 
2004).  
 
• Tijdstip van uitvoeren: Het moment van opschonen kan zodanig gekozen worden dat 
soorten die behouden moeten worden, de grootste overlevingskans hebben. Voor de meeste 
soorten is de nazomer de meest geschikte periode voor de uitvoering van herstelmaatregelen. 
De meeste soorten hebben zich dan voortgeplant en komen nog in hoge dichtheden voor. 
De kans dat er dan ongewenst soorten verdwijnen blijft ook in deze periode aanzienlijk, maar 
is wel het kleinst. Het vrijstellen van de oevers kan beter in het voorjaar gebeuren omdat veel 
soorten waterkevers in het najaar op het land kruipen om te verpoppen. Voor terrestrische 
soorten kunnen de oevers echter beter in de nazomer worden vrijgesteld. De winter is de 
minst geschikte periode om herstelmaatregelen uit te voeren, omdat de meeste soorten dan in 
winterrust zijn (Van Kleef & Esselink 2004). 
 
Nat baggeren zonder drooglegging wordt soms ook naar voor geschoven als maatregel voor 
het ontzien van fauna. Hierdoor hebben met name mobiele dieren in principe een grotere 
overlevingskans, doordat zij de graafmachines kunnen ontwijken. Dit dient evenwel 
vermeden te worden aangezien hierdoor een langdurige zuurstofloze situatie met troebel 
water en het vrijkomen van nutriënten kan worden veroorzaakt (en deze diersoorten dan ook 
verdwijnen). 

 
Naast de venmacrofauna dient ook rekening te worden gehouden met enkele andere doelsoorten. 
Figuur 8 in bijlage I toont enkele doel- en aandachtsoorten in het gebied. Zo moet bv. vermeld 
worden dat zowel bij het Diepgoor, als bij het Gemeenteheideven nog een (zeer) kleine populatie 
Groentjes aanwezig is. Hierbij kan best rekening gehouden worden bij het venherstel. De soort is 
vrij honkvast, zodat het mogelijk is enkele kleine stukjes waar de soort zich nog bevindt te 
sparen. Zo kan aangeraden worden de zuidoostzijde van het Diepgoor (zone waar de Groentjes 
vliegen) in eerste instantie niet te betrekken in het venherstel. Het sparen van de boomopslag en 
restanten van dopheidevegetatie (nectar!) op deze locatie kunnen de soorten helpen overleven. 
Het sparen van dit deel van het ven komt ook tegemoet aan de fasering i.f.v. de macrofauna. 
 
De voorgestelde venherstelmaatregelen zijn eveneens nadelig voor enkele andere bedreigde 
soorten: o.a. Tangpantserjuffer, Tengere pantserjuffer, Bont dikkopje. Hoewel het eventueel 
verdwijnen van deze soorten op deze locatie geenszins het verdwijnen uit het gebied betekent, 
kan een gefaseerde aanpak hier een oplossing bieden. Deze soorten komen ook elders in het 
gebied nog relatief talrijk voor. 
 
Het voorkomen van een (zeer) kleine populatie Heikikkers in het Diepgoor vraagt in eerste 
instantie geen bijkomende maatregelen. Het Diepgoor is momenteel niet echt ideaal habitat voor 
deze soort, de soort houdt het meestal op ondiepe wateren met een geleidelijk opgaande oever 
(als voortplantingsplaats wordt de amfibische zone geprefereert). Dus zowat het tegengesteld van 
het rabattenpatroon met steile oevers en relatief diepe grachten zoals het nu is. De 
herstelmaatregelen kunnen op lange termijn alleen maar positief zijn voor de soort. Bovendien 
zullen de werken gebeuren in de (na)zomer (vanwege het waterpeil). De kans dat de 
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opschoningsmaatregelen in de zomer veel gevolgen hebben voor de heikikkers is miniem. 
Heikikkers hebben namelijk een erg korte voortplantingsperiode (vroeg in het voorjaar) en 
trekken daarna snel terug weg van de voortplantingsplaatsen. Ook de larven, die in juni uitkomen 
verlaten al snel het geboortewater. Waar de beesten zich bevinden in de zomer is een beetje een 
vraagteken en nog slecht bestudeerd. Vermoed wordt dat ze zich terugtrekken in bossen en meer 
schaduwrijkere zones op enige afstand van de voortplantingsplaatsen. In de zomer worden in en 
rond voortplantingsplaatsen nog maar heel weinig heikikkers waargenomen. (bv. in Kalmthout 
rond het Stappersven waar er op enkele dagen in het voorjaar honderden tot duizenden zitten, 
vindt je in de zomer nog slechts enkelingen. Vermoedelijk zitten de beesten dan verspreid in de 
grote bossen aan de rand van de heide – med. D. Bauwens). Bovendien is de soort aanwezig en 
talrijker in het niet zo ver afgelegen Klein goor (overkant spoorweg). Dat is zeker een bereikbare 
afstand voor de Heikikkers. Eventueel kan zelfs het (her)kolonisatieproces wat versneld worden 
door wat dril van het Klein goor naar het herstelde diepgoor te transloceren, maar dit is wellicht 
niet nodig. 
 
Voor het herstelbeheer op deze locatie dient met andere woorden een evenwicht 
gevonden worden tussen het optimaal gebruik maken van de aanwezige potenties voor 
het herstel van de zeldzame venvegetaties, en tegelijk toch voorzichtig genoeg te zijn 
naar fauna toe. In de huidige situatie hangt dus veel af van wat er praktisch, 
organisatorisch en financieel mogelijk is.  
 

 Connectiviteit 

De vliegplaatsen van het Groentje (Gemeenteheideven en Diepgoor) lijken actueel sterk 
geïsoleerd en zijn  gescheiden door een brede bosgordel van voornamelijk Grove den. Voor een 
duurzame overleving en herstel van deze populatie moet op termijn getracht worden beide 
locaties te ‘verbinden’ d.m.v. bv. een corridor (kappen van het tussenliggende bos). 
 

      B. Projectlocatie 6 (Galgegoor - Tielenkamp) 
 

 Hydrologische herstelmaatregelen 
Met het oog op het behoud en herstel van o.a. het gagelstruweel hoeft op deze locatie niet 
drastisch op het hydrologische systeem te worden ingegrepen. Wanneer in de toekomst toch zou 
worden geopteerd voor venherstel dient wel ingegrepen te worden, zoals beschreven voor de 
vorige projectlocaties. Wel wordt een instroom van drainagewater vanuit landbouwgebied  
vastgesteld in het noorden van het Galgegoor, via de overloop van een kleine waterplas.  
Metingen tonen aan dat dit water licht tot matig aangerijkt is (vnl. verhoogd ammonium- en 
orthofosfaatgehalte). In het grondwater daar ter plaatse is niets verdachts te meten inzake 
aanrijking met nutriënten (TIEP012X) maar het is meer dan waarschijnlijk dat er, zeker in het 
voorjaar, bij hoge afvoeren van drainagewater, nutriënten mee stromen met het oppervlaktewater, 
en zo in het Galgengoor en ook de andere vennen zouden kunnen terecht komen. Opvolging 
hiervan is vereist. 
 
Deze aanvoer van landbouwwater is niet zozeer een probleem voor het gagelstruweel, maar kan 
dat wel zijn voor bv. de overblijvende groeiplaats van Vlottende bies. Vlottende bies is een 
amfibische plant, typisch voor matig voedselarme, ondiepe plaatsen van zwakzure wateren die 
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enigszins gebufferd zijn tegen verzuring. De soort verdraagt een beperkte opstapeling van 
organisch materiaal. Bij versterkte toevoer van voedselrijk landbouwwater ruimt ze evenwel het 
veld voor moerasplanten zoals Pitrus en Waternavel (Weeda et al. 1999, Vanderhaeghe 2006).  
Een zekere hoeveelheid nutriënten kan bovendien meestromen en in de andere vennen 
terechtkomen. De instroom van landbouwwater kan dus best zo veel mogelijk vermeden worden 
(afdammen instroom). Het lijkt evenwel onvermijdelijk dat een deel van het landbouwgebied 
buiten het militair domein door een dergelijke ingreep zal worden beïnvloed. De praktijk zal 
moeten uitwijzen hoe groot die impact zal zijn en eventueel tot hoe ver er kan gegaan worden 
zonder een te grote impact buiten het Tielenkamp.  
 

 Effectgericht beheer 

De sterke verbossing verdringt o.a. het gagelstruweel. Hiertoe wordt het vrijstellen van het 
gagelstruweel aangeraden (kappen van de overige houtige vegetatie). Ook kan plaatselijk en 
kleinschalig plaggen interessant zijn met het oog op een vochtige heidevegetatie. Voor het 
behoudt van Vlottende bies op deze locatie kan het eveneens nodig zijn om periodiek de 
begroeiing te verwijderen om voedingstoffen te verwijderen en aldus een pioniersmilieu in stand 
te houden.  
 

 Rekening houden met (relict)soorten 
Herstelmaatregelen op deze locatie vergen geen bijzondere aandacht met het oog op de 
aanwezige fauna. Uiteraard kunnen bij eventuele herstelmaatregelen de groeiplaatsen van 
Vlottende bies, Koningsvaren, Moerasviooltjes, e.d. best gevrijwaard worden.  
 

      C. Projectlocatie 1 (Tielenheide) 
 

 Hydrologische herstelmaatregelen 
In de Tielenheide zijn geen drainagestructuren terug te vinden en aldus lijkt de hydrologie hier 
nog grotendeels intact. Sterk ingrijpen op de waterhuishouding van het gebied is dus niet aan de 
orde. Ontbossen van de duintoppen rondom de vennen kan wellicht wel zorgen dat meer water 
in de vennen terecht komt. 
 

 Effectgericht beheer 

Om de vanwege vermesting en verzuring sterk gedegradeerde vegetatie te herstellen is het 
plaggen en volledig opschonen van de vennetjes en venoevers noodzakelijk. Op die manier wordt 
de overmaat aan nutriënten en organisch materiaal weggewerkt en worden opnieuw een 
pionierssituatie bewerkstelligd met kansen op herstel voor een vochtige heidevegetatie. Op basis 
van de bodemchemische analyse op deze locatie kan het nodig zijn om na plaggen ook te 
bekalken.  
 

 Rekening houden met (relict)soorten 
Voorgestelde beheermaatregelen zijn nadelig voor 2 aanwezige bedreigde libellensoorten 
(Tangpantserjuffer en Tengere pantserjuffer). Een gefaseerde aanpak blijkt in de praktijk moeilijk 
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op deze locatie. Het verdwijnen van beide soorten op deze locatie betekent geenszins het 
verdwijnen uit het gebied. Beide soorten zijn relatief talrijk aanwezig in heel wat vennen in de 
omgeving (Van de Meutter et al. 2003). Op termijn zullen beide soorten de vennetjes op deze 
locatie wellicht terug kunnen koloniseren vanuit de omgeving.  
 
In het nabijgelegen vennetje en heiderelict komen nog Heikikker en Heidesabelsprinkhaan voor. 
Op basis van (zeer) beperkt verspreidingsonderzoek in de zomer van 2006 lijkt dit de enige plaats 
in de omgeving waar nog Heidesabelsprinkhaan voorkomt. Indien dit effectief het geval is, kan 
deze locatie best gespaard best gespaard worden bij de geplande grootschalige werken in het 
gebied en pas in een latere fase hersteld worden, om de soort niet uit het gebied te laten 
verdwijnen.  
 
Bruine eikenpage: In het gans gebied blijkt een spontane successie van zomereik, spork en braam 
op te treden. Openkappen en het sparen van grote eiken, jonge eikenopslag en Sporkehout en 
braamstruweel (als nectarbron) kunnen het gebied geschikt maken voor deze soort. 
 
   

2.7  Opvolging en evaluatie 
 
Mocht er in de nabije toekomst sprake zijn van hydrologische herstelmaatregelen (Tielenkamp), 
dan is er echter nog een volgehouden meetinspanning nodig om meer betrouwbare en nog beter 
onderbouwde keuzes te kunnen maken en de resultaten op te kunnen volgen. Met name de 
opstuwhoogte van het grondwater in de vennen en de invloed van het binnenstromende 
landbouwwater in het Galgegoor verdienen nog nadere aandacht. 
 
Het is tevens van groot belang beheerswerken steeds goed te documenteren en de resultaten 
ervan op te volgen. Om het succes van eventuele beheeringrepen op de hier besproken 
projectlocaties te kunnen evalueren is het van belang de evolutie van flora en fauna op de voet op 
te volgen. Een volgehouden monitoring laat toe de resultaten te beoordelen ten opzichte van de 
oorspronkelijk gestelde doelstellingen en, indien nodig, het beheer bij te sturen. In dit kader is de 
opmaak van een monitoringplan noodzakelijk. In opdracht van het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB) wordt op het INBO een monitoringmethode ontwikkeld om de resultaten van 
beheermaatregelen te kunnen beoordelen (De Cock et al. in prep.). Een belangrijk instrument 
hierbij is o.a. multi-soortenmonitoring. 
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5. Besluit 
 
In dit rapport werden voor een aantal vooraf geselecteerde locaties (verspreid over 4 
studiegebieden) - in de mate van het mogelijke- een aantal herstelmaatregelen geformuleerd. 
Hiertoe werd het ontwikkelde “standaardprotocol voor herstel van natte heide en vennen” 
(Laurijssens et al. 2007 – deel I van dit rapport) gebruikt als hulpmiddel en leidraad bij de keuze 
van de beheerdoelen en de uiteindelijke selectie van herstelmaatregelen. 
 
Het volgen van het protocol vergt het opmeten en beschrijven van een selectie van abiotische en 
biotische systeemkenmerken (standplaatsfactoren en biotische kenmerken). Voor de meeste 
geselecteerde projectlocaties konden uiteindelijk gepaste herstelmaatregelen onder de vorm van 
aanbevelingen worden geformuleerd. Voor een aantal locaties daarentegen konden slechts 
voorlopige conclusies genomen worden vanwege beperkte data (bv. hydrologie) waardoor een 
verdere opvolging van de situatie nodig is om uiteindelijk tot de beste beheerkeuze te komen. 
 
De geselecteerde locaties kunnen model staan voor andere gelijkaardige locaties, waardoor de hier 
geformuleerde aanbevelingen in veel gevallen zullen kunnen uitgebreid worden naar andere 
terreindelen (mits de nodige bijkomende metingen uiteraard). 
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Bijlage I - Figuren

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figuur 1. Overzicht van het grondwatermeetnet te Tielen (Tielenkamp, Tielenheide & ‘De Dongen’).  
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Figuur 2. Grondwatermeetnet en drainagesysteem op het Klein Schietveld. De gracht die centraal van 
noord naar zuid door het terrein loopt, grenst aan de noordoostzijde van het domein aan een 
industrieterrein, wat voor vervuiling van deze gracht zorgt. 
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Figuur 3. Overzicht van de waterlopen en enkele belangrijke drainagesystemen op het Groot Schietveld. 
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Figuur 4. Situering van doel- en aandachtsoorten (Klokjesgentiaan) in het noordelijke vennengebied van 
het Klein Schietveld. 

 

 
Figuur 5. Situering van enkele doel- en aandachtsoorten op projectlocatie 13/14 van het Klein Schietveld. 

 

 
                                            Herstelbeheer van natte heide en vennen – toepassing standaardprotocol                 89 

  



 
Figuur 6. Situering van enkele doel- en aandachtsoorten in het Marum (Groot Schietveld).  
 

 
Figuur 7. Situering van enkele doel- en aandachtsoorten in de omgeving van het Moerken (projectlocaties 
7 & 8; Groot Schietveld). Bijzondere aandacht gaat hier naar de groeiplaatsen van Beenbreek en 
Klokjesgentiaan.   
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Figuur 8. Situering van enkele doel- en aandachtsoorten in de omgeving projectlocaties 9 (Lavendelven), 10 en 11 (ven doelenzone). Rond het ven in de doelenzone is nog 
een belangrijke populatie van het Gentiaanblauwtje aanwezig. Aandachtsoorten in het Lavendelven zijn o.m. Beenbreek, Lavendelhei en Kleine veenbes. 



 
Figuur 9. Situering van enkele doel- en aandachtsoorten op het Tielenkamp (o.a. Gemeenteheideven, 
Diepgoor en Galgegoor). 
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Figuur 10. Situering van enkele doel- en aandachtsoorten op de Tielenheide. 
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Figuur 11. Overzicht van de situering van piëzometers, vegetatieopnamen (2006) en bodemstaalnamen 
(Bodemkundige Dienst) in het Marum (projectlocaties 1, 2 & 4; Groot Schietveld). 
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Figuur 12. Overzicht van de situering van piëzometers, vegetatieopnamen (2006) en bodemstaalnamen 
(Bodemkundige Dienst) in het Moerken en omgeving (projectlocaties 5, 6, 7 & 8; Groot Schietveld). 

  



 
Figuur 13. Overzicht van de situering van piëzometers, vegetatieopnamen (2006) en bodemstaalnamen 
(Bodemkundige Dienst België) in de omgeving projectlocaties 9 (Lavendelven), 10 en 11 (ven doelenzone) 
op het Groot Schietveld. 
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Figuur 14. Situering van piëzometers, vegetatieopnamen (2006) en bodemstaalnamen (BDB) op het Klein 
Schietveld.

  



 

 
Figuur 15. Overzicht van de situering van piëzometers, vegetatieopnamen (2006) en bodemstaalnamen 
(Bodemkundige Dienst) in Tielenkamp en Tielenheide. 
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Bijlage II - Tabellen



ID InDate CondF CondL pHF pHL HCO3 P-PO4 N-NO3 N-NO2 N-NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fe EN 
 det lim   µS/cm  µS/cm      12 mg/l 0,02 mg/l 0,1 mg/l 0,01 mg/l 0,2 mg/l 5 mg/l 4 mg/l 1 mg/l 1 mg/l 0,5 mg/l 0,5 mg/l 0,5 mg/l  

TIEP001X 9/11/05 244 221 6 5,88 29 0,01 0,05 0,005 0,65 89 19 9,1 2,6 9,9 3,48 25,9 -12,86 
TIEP001X 26/04/06 139 144 5,31 4,87 6 0,01 0,11 0,005 0,1 35,2 15,5 5,2 2,3 11,2 2,78 0,25 -7,95 
TIEP002X 9/11/05 190 183 5,8 5,28 17 0,01 0,05 0,005 0,1 58 9,5 7,8 1,4 13,5 3,61 2,43 -10,00 
TIEP003X 9/11/05 395 379 5,7 5,24 10 0,01 0,05 0,005 1,62 125 25,2 14,4 4,2 16,4 12 15,7 -3,99 
TIEP003X 26/04/06 440 468 4,17 4,15 6 0,01 0,05 0,005 1,43 141 34,5 22 4,7 20,9 13,8 1,81 -7,94 
TIEP004X 9/11/05 188 135 7 6,22 56 0,058 0,05 0,005 0,1 20,4 8,1 6,9 1,5 11,6 1,8 5,31 -11,16 
TIEP004X 6/09/06 107 98 5,99 5,79 57 0,058 0,05 0,005 0,1 6,4 7,8 3 4,7 11,4 1,29 4,77 -8,01 
TIEP005X 9/11/05 780 722 6,7 6,44 110 0,133 0,05 0,005 0,1 25,1 150 53,6 70,3 21,1 8,87 14,7 -0,96 
TIEP006X 9/11/05 485 404 7,1 6,71 152 0,01 0,05 0,005 0,1 47,9 22 11,1 2,1 58,8 4,98 22,1 6,43 
TIEP007X 9/11/05 174 165 6,1 5,05 6 0,01 0,05 0,005 0,1 55,5 7 10,4 1,1 12,8 1,54 2,21 -4,45 
TIEP007X 26/04/06 118 121 5,11 5,25 33 0,01 0,05 0,005 0,1 34,5 10 4,3 1,2 12,8 0,66 0,74 -24,18 
TIEP008X 9/11/05 237 194 6,3 6,06 26 0,01 0,05 0,005 0,36 64,3 11,5 7,8 1,4 11,2 1,88 30,3 2,47 
TIEP008X 26/04/06 122 135 5,33 5,29 26 0,01 0,05 0,005 0,29 32,6 15,8 7,4 3,3 8,6 1,58 0,25 -21,99 
TIEP009X 9/11/05 512 487 6,9 5,68 6 0,01 0,05 0,015 0,63 161 41,3 12,5 2,9 21,1 6,7 61,5 -1,67 
TIEP009X 26/04/06 551 580 3,33 3,32 6 0,01 0,05 0,005 0,69 114 40,8 14,2 3,7 26,3 7,68 2,99 -12,65 
TIEP010X 26/04/06 295 318 5,11 4,29 6 0,01 0,05 0,005 1,56 83,5 26,3 10,4 3,8 14,3 6,3 13,6 -4,11 
TIEP011X 26/04/06 271 294 4,56 4,34 6 0,01 0,05 0,005 0,1 77,8 26,2 12,1 3,4 12 6,02 9,3 -9,20 
TIEP012X 26/04/06 400 269 5,77 5,27 21 0,01 0,05 0,005 1,32 46,1 45,5 16,7 3,6 7,08 3,44 26 -2,23 
TIEP013X 26/04/06 216 272 5,34 3,7 6 0,01 0,05 0,005 2,79 49,4 23,6 7 3,5 6,5 3,95 15 -0,53 
TIEP014X 26/04/06 208 216 5,42 5,26 39 0,01 0,05 0,005 1,31 56,5 16,4 11 2,6 7,9 3,71 11,5 -13,24 
TIEP014X 6/09/06 231 230 5,68 5,52 44 0,048 0,05 0,005 1,07 59,9 14 21,3 7,9 7,4 2,71 10,7 -4,20 
TIEP015X 26/04/06 255 260 5,42 5,1 28 0,01 0,05 0,005 0,86 64,1 26,3 13 3,5 11 4,33 14,2 -8,80 
TIEP016X 26/04/06 266 271 5,54 5,4 37 0,01 0,05 0,005 0,43 55,8 33,1 18,6 3,3 7,2 3,26 18,9 -9,71 
TIEP017X 26/04/06 707 732 5,76 5,79 52 0,01 0,65 0,005 0,38 246 27,8 96,6 4,1 6,7 5,08 4,17 -13,04 
TIEP017X 6/09/06 235 246 5,07 4,78 6 0,01 0,05 0,005 0,1 62,6 20,9 21,6 6,7 6,1 3,2 2,93 -5,44 
TIEP018X 6/09/06 452 459 6,51 6,59 198 0,103 0,05 0,005 0,1 72,6 14,1 72,5 3,5 2,5 0,71 1,41 -19,45 
TIHP002X 29/01/07 163 155 4,19 4,13 6 0,01 0,23 0,005 0,1 40,9 14,3 4,771 4,684 0,25 0,665 0,25 -53,85 
TIHP003X 29/01/07 118 114 4,94 5,09 6 0,01 0,28 0,075 0,47 21 15,7 7,384 7,281 3,134 1,573 0,25 -9,19 
TIHP004X 29/01/07 68 77 5,45 5,25 6 0,01 0,05 0,012 0,1 15,8 11,4 8,128 7,293 1,589 0,25 0,25 -6,94 
TIHP005X 29/01/07 93 91 5,27 5,31 23 0,01 0,19 0,005 0,32 26,2 11,9 8,892 6,064 0,25 1,402 4,129 -20,49 

Tabel 1. Resultaten van de grondwateranalyses voor Tielenkamp (TIE) en Tielenheide (TIH). Enkel de stalen met een electroneutraliteitspercentage  (EN) tussen 
+/-10 worden weerhouden voor verdere interpretatie en staan in grijs weergegeven. Bij metingen onder de detectielimiet wordt de helft van de detectielimietwaarde 
weergegeven. Opvallend hoge waarden zijn weergegeven in het geel.  
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ID InDate CondF CondL pHF pHL HCO3 P-PO4 N-NO3 N-NO2 N-NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fe EN 
 det lim   µS/cm  µS/cm      12 mg/l 0,02 mg/l 0,1 mg/l 0,01 mg/l 0,2 mg/l 5 mg/l 4 mg/l 1 mg/l 1 mg/l 0,5 mg/l 0,5 mg/l 0,5 mg/l  

GSCP023X 5/09/06 100 102 5,44 5,74 6 0,01 0,05 0,005 0,1 26,4 10 3,3 3,2 6,8 2,16 2,52 -5,35 
GSCP024X 5/09/06 65 66 4,75 5,07 6 0,01 0,22 0,005 0,1 8,1 10,1 4 1,1 1,1 0,25 0,25 -31,87 
GSCP025X 5/09/06 120 127 5,49 5,92 6 0,01 2,28 0,014 0,1 31,4 10,1 2,9 3,4 5,7 4,96 0,84 -12,13 
GSCP028X 6/09/06 76 83 5,76 6,24 6 0,01 0,05 0,005 0,41 8 15,8 4,5 3,5 2,7 0,62 1,95 -11,27 
GSCP032X 5/09/06 146 144 5,9 6,09 64 0,01 0,05 0,005 0,33 11,4 15,2 12,5 5,2 9,5 1,16 4,1 -9,66 
GSCP041X 5/09/06 146 164 5,65 5,92 48 0,01 0,05 0,005 0,1 26 16,8 10,4 6,6 10,4 1,79 2,1 -13,79 
GSCP045X 5/09/06 198 189 5,65 6,01 106 0,024 0,05 0,005 0,1 20,4 12,2 10,9 1 20,3 2,7 12,1 -7,19 
GSCP048X 5/09/06 139 128 5,7 5,89 79 0,01 0,05 0,005 0,1 2,5 6,5 5,6 1,7 15,5 1,98 5,69 -3,4 
GSCP049X 5/09/06 160 126 5,52 5,26 53 0,027 0,05 0,005 0,2 60 15,5 5,9 1,4 9,8 1,77 26,8 -14,77 
KSVP003X 8/08/06 99 101 4,42 4,61 6 0,001 0,13 0,005 1,2 27,7 10,7 4,2 3 2,5 1,03 0,25 -27,14 
KSVP003X 6/09/06 112 149 4,63 4,12 6 0,01 0,05 0,005 1,01 28,5 13,1 4,7 4,7 2,3 0,77 1,93 -24,75 
KSVP004X 8/08/06 194 202 4,93 4,95 6 0,001 0,05 0,005 0,1 68,8 7,8 2,6 9,2 8,5 5,69 0,25 -16,54 
KSVP006X 8/08/06 124 126 5,99 6,11 24 0,011 0,53 0,005 1,2 29 9,6 11,6 3,6 4,6 0,63 0,95 -13,36 
KSVP006X 5/09/06 128 117 5,77 5,99 37 0,039 0,05 0,005 0,52 8,6 16,2 8,2 5,7 7,2 0,66 1,12 -11,42 
KSVP007X 8/08/06 164 166 4,42 4,62 6 0,001 2,79 0,038 0,5 35,2 15 9,1 4,1 5,2 1,1 0,25 -23,86 
KSVP007X 5/09/06 176 177 4,59 4,73 6 0,01 5,56 0,057 0,57 26,2 16,4 9,5 7,7 8,2 0,88 0,25 -13,85 
KSVP008X 8/08/06 95 99 4,21 4,45 6 0,001 0,05 0,005 0,1 32,1 8,8 3,2 0,5 3,1 0,8 0,25 -44,71 
KSVP008X 5/09/06 116 109 4,78 5,43 6 0,01 0,05 0,005 0,1 28,2 9,8 3,4 4,7 1,8 0,25 12,8 -6,74 
KSVP009X 8/08/06 66 66 4,4 4,52 6 0,001 0,25 0,005 0,1 20,5 9,1 3,2 1,5 1,6 0,61 0,25 -42,48 
KSVP009X 5/09/06 74 72 4,54 4,94 6 0,01 0,1 0,005 0,1 12,1 11,5 4,1 8,2 1,5 0,25 0,25 -15,4 
KSVP010X 8/08/06 78 80 4,38 4,4 6 0,001 0,05 0,005 0,1 23 10,4 2,8 2,1 2 0,98 2,68 -31,03 
KSVP010X 6/09/06 92 92 4,57 4,67 6 0,039 0,05 0,005 0,29 14,8 11,5 3,8 7,2 1,8 0,65 7,69 3,34 
KSVP011X 8/08/06 169 173 5,39 5,37 6 0,001 0,13 0,005 0,1 47,8 12,1 12,4 2,1 8,4 2,99 1,64 -4,3 
KSVP011X 6/09/06 159 141 5,46 5,19 6 0,01 0,24 0,018 0,1 37,7 12,8 7,1 4 8,6 2,64 0,25 -8,13 
KSVP012X 8/08/06 59 59 4,35 4,65 6 0,001 0,39 0,005 0,1 15 8,5 2,6 0,5 0,7 0,48 0,25 -51,68 
KSVP012X 6/09/06 62 55 4,58 4,7 6 0,01 0,22 0,005 0,1 5,9 9 2,9 1,8 0,7 0,25 0,25 -33,7 
KSVP013X 8/08/06 204 214 4,86 4,51 6 0,001 0,05 0,005 0,3 72,5 10 4,5 3,2 11 8,69 1,86 -7,47 
KSVP013X 6/09/06 187 188 4,9 4,91 6 0,01 0,21 0,005 0,29 64,4 11,5 5,2 3,2 6,4 5,84 11,4 -7,33 
KSVP014X 8/08/06 144 150 5,46 5,37 25 0,001 0,05 0,005 0,1 45,1 14,7 6 4,1 4,1 4,49 5,72 -21,1 
KSVP014X 6/09/06   257   4,91 6 0,01 0,4 0,005 0,24 90,6 13,1 7,1 5,3 9 10 12,5 -4,42 

Tabel 2. Resultaten van de grondwateranalyses voor Groot Schietveld (GSV) en Klein Schietveld (KSV). Enkel de stalen met een electroneutraliteitspercentage  tussen +/-10 
worden weerhouden voor verdere interpretatie en staan in grijs weergegeven. Bij metingen onder de detectielimiet wordt de helft van de detectielimietwaarde weergegeven. 
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ID InDate CondF CondL pHF pHL HCO3 P-PO4 N-NO3 N-NO2 N-NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fe 

    µS/cm  µS/cm      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

TIES011X 29/01/07 232 221 4,88 4,55 6 0,025 0,56 0,01 1,11 51,5 28,6 10,025 14,069 9,246 3,377 4,918 

TIES013X 29/01/07 149 146 4,65 4,55 6 0,01 0,16 0,011 1,27 32,1 18,8 6,013 7,326 4,718 2,383 2,746 

TIES014X 29/01/07 191 184 5,97 5,9 35 0,094 0,15 0,015 1,02 34,6 21,7 8,3 10,6 11 4,45 3,98 

TIES015X 6/09/06 206 200 4,13 4,31 6 0,01 0,05 0,005 0,1 53,6 14,6 7,3 2,5 10,6 3 0,62 

TIES015X 29/01/07 150 146 4,27 4,4 6 0,01 0,22 0,005 0,57 34,3 14 4,858 4,438 5,585 1,969 0,25 

TIES016X 6/09/06 118 115 5,02 5,07 6 0,01 0,05 0,005 2,21 28,7 15 6,5 3,4 4,3 1,6 1,07 

TIES016X 29/01/07 194 201 4,65 4,61 6 0,01 0,26 0,005 1,46 37,9 26,3 7,734 10,893 6,658 2,508 0,533 

TIHS001X 29/01/07 72 56 4,3 4,48 6 0,01 0,05 0,005 0,1 8,5 10,9 2,253 6,59 0,25 0,553 0,25 

TIHS002X 29/01/07 39 39 5,31 6,25 6 0,01 0,27 0,005 1,45 7,8 9,1 1,928 1,666 0,25 0,25 0,25 
Tabel 3. Resultaten van de oppervlaktewateranalyses voor Tielenkamp (TIE) en Tielenheide (TIH). Vermits in oppervlakte nog andere dan de opgemeten ionen 
aanwezig kunnen zijn dient hier geen rekening gehouden te worden met de electroneutraliteitsbalans. TIES011X betreft een staal uit de gorengracht. TIES016X 
betreft een staal uit het Diepgoor, TIES015X uit het Gemeenteheideven.  
 
 
 
 

ID InDate CondF CondL pHF pHL HCO3 P-PO4 N-NO3 N-NO2 N-NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fe 
    µS/cm  µS/cm      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

GSCS001X 5/09/06 89 79 5,71 5,4 24 0,01 0,05 0,005 0,1 25,1 13,7 4,1 1,5 2,9 0,96 16,4 
GSCS002X 5/09/06 66 67 4,58 4,63 6 0,01 0,05 0,005 0,1 8,8 12,2 3,3 1,6 1,6 0,25 0,54 

Tabel 4. Resultaten van de oppervlaktewateranalyses voor het Grootschietveld (GSC). Vermits in oppervlakte nog andere dan de opgemeten ionen aanwezig 
kunnen zijn dient hier geen rekening gehouden te worden met de electroneutraliteitsbalans. GSC001X betreft een staal uit het Moerken, GSC002X betreft een staal 
uit het Lavendelven. 
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   ID datum code BDB X Y Sorensen 
25 °C 

Sorensen 
25 °C % % % mg/kg 

DS 
mg/kg 

DS 
mg/kg 

DS   
mg 

P/kg 
DS 

mg P 
/100 
g DS 

% cmol/kg cmol/kg cmol/kg cmol/kg cmol/kg
mg 

P/kg 
DS 

Niet 
geval, 

Klein Schietveld 13-14 19/10/06 6,24 158333 225672 4,35 3,4 16,82 0,04 9,2 3098,3 0 3098,3 29,7 109,9 4 9,5 8,74 0,35 0,26 0,2 0,02 157 157,0 

Klein Schietveld 13-14 19/10/06 6,27 158278 225416 4,2 3,2 13,92 0 5,1 3448,2 0 3448,2 14,8 54,2 3 20,69 10,49 1,01 0,58 0,5 0,08 167 167,0 

Klein Schietveld 13-14 19/10/06 6,28 158416 225432 4,3 3,05 6,7 0,05 1,8 1224,1 0 1224,1 14,7 95,31 3 15,47 8,47 0,41 0,51 0,35 0,04 <100 92,5 

Klein Schietveld 13-14 19/10/06 6,30 158440 225298 4,35 3,7 8,47 0,12 3,2 1897,3 0 1897,3 16,9 77,74 2 9,02 6,43 0,2 0,22 0,16 0 <100 7,2 

Klein Schietveld 17 19/10/06 6,32 158484 228493 4,4 3,7 7,56 0,04 3,5 1505,7 0 1505,7 23,2 64,3 3 9,53 6,4 0,2 0,25 0,14 0,02 <100 70,0 

Klein Schietveld 16 19/10/06 6,34 158374 228225 5,65 4,25 2,71 0,05 1 452,8 0 452,8 22,1 28,05 2 8,1 6,79 0,21 0,22 0,12 0 <100 32,8 

Klein Schietveld 15 19/10/06 6,36 158548 227598 4,95 3,95 3,46 0 2 964,4 0 964,4 20,7 28,2 2 7,35 4,76 0,11 0,13 0,09 0,02 <100 33,9 

Klein Schietveld 15 19/10/06 6,37 158630 227581 4,4 3,4 7,78 0,17 2,6 1750,3 0 1750,3 14,9 58,58 3 10,25 5,66 0,16 0,24 0,17 0,01 <100 92,1 

Groot Schietveld 2 19/10/06 GSV 014 168387 229938 4,7 4,1 8,48 0 4,7 2205,1 0,05 2205,15 21,3 836,2 37 14,12 5,88 0,26 0,3 0,24 0,03 483 483,0 

Groot Schietveld 2 19/10/06 GSV 017 168421 229879 5,35 4,25 8,24 0,12 3,4 1779,2 0,01 1779,21 19,1 476,5 15 78,54 5,22 3,59 0,19 0,26 0,06 386 386,0 

Groot Schietveld 4 19/10/06 GSV 021 168041 230019 5,4 4,4 4,93 0 2 1849,6 0 1849,6 10,8 309,9 8 61,35 6,08 3,13 0,22 0,29 0,09 309 309,0 

Groot Schietveld 1 19/10/06 GSV 023 168019 229762 4,3 3,35 9,15 0,55 3,9 1605,9 0 1605,9 24,3 101,7 7 12,48 6,49 0,33 0,26 0,2 0,02 126 126,0 

Groot Schietveld 9 19/10/06 6,47 165099 226897 4,7 3,9 8,43 0,04 3,6 1129,1 0,01 1129,11 31,9 81,4 2 16,1 7,33 0,52 0,36 0,26 0,04 <100 44,9 

Groot Schietveld 10 19/10/06 6,54 164896 226684 4,15 3,2 9,8 0,08 5,4 1783,8 0,02 1783,82 30,3 88,56 3 11,45 8,3 0,42 0,31 0,21 0,01 <100 76,5 

Groot Schietveld 10 19/10/06 6,55 164843 226604 4,05 3,5 12,76 0,13 5,2 3161,3 0 3161,3 16,4 134,2 23 10,73 9,51 0,41 0,31 0,26 0,04 162 162,0 

Groot Schietveld 5 19/10/06 6,58 166001 229014 4,3 3,45 7,57 0,63 2,9 1757,4 0,09 1757,49 16,5 142,3 3 12,19 8,12 0,36 0,37 0,24 0,02 116 116,0 

Groot Schietveld 5 19/10/06 6,63 165389 228746 4,75 3,95 2,64 0,23 0,9 546,5 0,02 546,52 16,5 36,51 2 13,91 4,6 0,18 0,29 0,13 0,04 <100 44,4 

Groot Schietveld 6 19/10/06 6,61 165669 229001 4,25 3,6 10,97 0,04 4 1926,4 0,02 1926,42 20,8 85,03 3 12,68 6,94 0,21 0,4 0,21 0,06 <100 96,0 

Tielenkamp 2-3 15/10/06 KTI1 187793 217305 4,25 3,8 10,77 0,26 3,9 1663,7 0,14 1663,84 23,4 82,93 23 13,73 7,14 0,65 0,03 0,24 0,06 <100 73,6 

Tielenkamp 2-3 15/10/06 KTI2 187799 217289 4,5 4 14,25 0,06 4,4 1174,1 0,04 1174,14 37,5 21,31 37 9,22 8,35 0,28 0,31 0,16 0,02 <100 48,8 

Tielenkamp 2-3 15/10/06 KTI4 187947 217302 3,95 3,2 10,64 0 3,2 2996,2 0,03 2996,23 10,7 50,42 7 23,2 9,44 0,78 0,79 0,5 0,12 <100 97,0 

Tielenkamp 1 15/10/06 KTI6 187929 217025 4,05 3,9 6,3 0,25 3,2 1265 0 1265 25,3 49,3 9 6,86 6,41 0,15 0,19 0,1 0 <100 66,2 

Tielenkamp 6 15/10/06 KTI8 188305 218188 4,25 3,4 3,84 0,19 1,2 848,7 0 848,7 14,1 26,98 2 13,49 4,67 0,16 0,29 0,18 0 <100 55,7 

Tielenheide 1-2 15/10/06 TH10 188436 219345 4,35 3,65 11,72 0,07 1,2 3731,5 0,16 3731,66 3,2 73 3 25,94 8,25 1,14 0,61 0,34 0,05 174 174,0 

Tabel 5. Resultaten van de bodemanalyses voor Groot Schietveld, Klein Schietveld, Tielenkamp en Tielenheide (Bodemkundige Dienst België). 
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projectlocatie code datum pH opm. 
GSV 8 (Moerken) 251/252  1 05/2007 4,29 peilbuis Moerke 
GSV 8 (Moerken) 251/252  2 05/2007 4,59 peilbuis Moerke 
GSV 8 (Moerken) 251/252  3 05/2007 3,98 peilbuis Moerke 
GSV 8 (Moerken) 251/252  4 05/2007 4,3 peilbuis Moerke 
KSV 17 6.32  1 05/2007 4,37   
KSV 17 6.32  2 05/2007 4,25   
KSV 17 6.32  3 05/2007 4,47   
KSV 16 6.34 (zuid) 1 05/2007 4,84 Op plagplek verderop (ten zuiden) 
KSV 16 6.34 (zuid)  2 05/2007 4,9 Op plagplek verderop (ten zuiden) 
KSV 16 6.34 (zuid)  3 05/2007 4,62 Op plagplek verderop (ten zuiden)  
KSV 15 6.37  1 05/2007 4,38   
KSV 15 6.37  2 05/2007 4,33   
KSV 15 6.37  3 05/2007 4,5   
GSV 10 6.55  1 05/2007 4,62   
GSV 10 6.55  2 05/2007 4,73   
GSV 10 6.55  3 05/2007 4,98   
GSV 10 6.54  1 05/2007 4,33   
GSV 10 6.54  2 05/2007 3,98   
GSV 10 6.54  3 05/2007 3,93   
GSV 5 6.58  1 05/2007 4,42   
GSV 5 6.58  2 05/2007 4,25   
GSV 5 6.58  3 05/2007 4,49   
GSV 6 6.61  1 05/2007 4,66   
GSV 6 6.61  2 05/2007 4,71   
GSV 6 6.61  3 05/2007 4,48   
GSV 11 rond ven 1 05/2007 4,41   
GSV 11 rond ven 2 05/2007 4,38   
GSV 11 rond ven 3 05/2007 5,55   
GSV 11 rond ven 4 05/2007 5,09   
GSV 11 rond ven 5 05/2007 5,53   
GSV 11 rond ven 6 05/2007 5,26   
 / pedicularis 1 05/2007 5,12 groeiplaats Heidekartelblad 
 / pedicularis 2 05/2007 5,25 groeiplaats Heidekartelblad 
 / pedicularis 3 05/2007 5,48 groeiplaats Heidekartelblad 

 
Tabel 6. Zuurgraad van de bodem onder de organische laag (de nieuwe bodem die na eventueel plaggen 
komt bloot te liggen). Per projectlocatie werden meerdere mengstalen genomen en geanalyseerd.



ID Type TAW 
nulpunt

Hoogte 
boven 

maaiveld

TAW 
maaiveld X Y Filter 

top 
Filter 
basis Diameter Eerste 

meting 
Laatste 
meting 

Aantal 
metinge

n 
Opmerkingen 

TIEP001X piëzometer PVC 18,18 0,3 17,88 187793 217359 16,26 15,96 5 29-aug-04 10-nov-06 55   
TIEP002X piëzometer PVC 18,79 1,09 17,7 187851 217287 16,01 15,71 5 29-aug-04 10-nov-06 55   
TIEP003X piëzometer PVC 18,5 0,69 17,81 187950 217300 16,24 15,94 5 29-aug-04 10-nov-06 55   
TIEP004X piëzometer PVC 19,75 1,19 18,56 189877 218576 17,88 17,58 5 29-aug-04 10-nov-06 55 TAW maaiveld te verifiëren 
TIEP005X piëzometer PVC 19,38 0,52 18,86 189755 218711 16,36 16,06 5 08-okt-04 10-nov-06 52   
TIEP006X piëzometer PVC 18,61 0,49 18,12 189744 217990 15,75 15,45 5 08-okt-04 10-nov-06 52   
TIEP007X piëzometer PVC 18,49 0,54 17,95 188123 217556 15,63 15,33 5 08-okt-04 10-nov-06 52   
TIEP008X piëzometer PVC 18,84 0,87 17,97 188028 217621 15,76 15,46 5 08-okt-04 10-nov-06 52   
TIEP009X piëzometer PVC 18,44 0,43 18,01 188334 218224 15,22 14,92 5 08-okt-04 10-nov-06 52   
TIEP010X piëzometer PVC 18,31 0,45 17,86 188279 218223 15,79 15,49 5 03-mrt-06 10-nov-06 17   
TIEP011X piëzometer PVC 19,145 0,66 18,485 188442 218240 16,64 16,34 5 03-mrt-06 10-nov-06 17   
TIEP012X piëzometer PVC 18,66 0,45 18,21 188525 215514 16,44 16,14 5 03-mrt-06 10-nov-06 17   
TIEP013X piëzometer PVC 18,595 0,66 17,935 188220 218314 16,13 15,83 5 03-mrt-06 10-nov-06 17   
TIEP014X piëzometer PVC 18,46 0,57 17,89 188013 218036 16,01 15,71 5 03-mrt-06 10-nov-06 17   
TIEP015X piëzometer PVC 18,56 0,68 17,88 188239 217773 16,14 15,84 5 03-mrt-06 10-nov-06 17   
TIEP016X piëzometer PVC 18,41 0,5 17,91 188376 217703 16,13 15,83 5 03-mrt-06 10-nov-06 17   
TIEP017X piëzometer PVC 18,52 0,54 17,98 188152 217356 16,12 15,82 5 15-mrt-06 10-nov-06 15   
TIEP018X piëzometer PVC 18,053 0,62 17,433 188010 216993 15,7 15,4 5 03-mrt-06 10-nov-06 17   
TIHP001X piëzometer HDPE 0,85 0,85 0 188464 219379 -2,1 -2,6 5 05-mei-05 22-mei-06 25   
TIHP002X piëzometer HDPE 19,38 0,34 19,04 188401 219382 -1,75 -2,25 5 05-mei-05 17-nov-06 35   
TIHP003X piëzometer HDPE 20,76 0,85 19,91 188368 219334 -2,08 -2,58 5 05-mei-05 17-nov-06 35   
TIHP004X piëzometer HDPE 19,76 0,52 19,24 188329 219339 -1,62 -2,12 5 05-mei-05 17-nov-06 35   
TIHP005X piëzometer HDPE 19,88 0,25 19,63 188533 219466 -1,9 -2,4 5 05-mei-05 17-nov-06 35   
TIHP006X piëzometer HDPE 19,74 0,18 19,56 188507 219913 -1,73 -2,23 5 05-mei-05 17-nov-06 35   

Tabel 7. Peilbuisdefinities Tielen (Tielenheide en Tielenkamp) 
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ID Type TAW nulpunt 
Hoogte 
boven 

maaiveld 

TAW 
maaiveld X Y Filter 

top 
Filter 
basis 

Dia-
meter 

Eerste 
meting 

Laatste 
meting 

Aantal 
metingen Opmerkingen 

KSVP001A piëzometer PVC 23,76 0,62 23,14 160026 225533 20,03 19,73 5   0   
KSVP001X piëzometer PVC 23,32 0,18 23,14 160026 225533 21,12 20,82 5 15-jan-03 19-mrt-03 2   

KSVP002X piëzometer PVC 0,4 0,4 0 158542 224542 -1,63 -1,93 5 15-jan-03 19-mrt-03 2 wordt niet meer 
gecontroleerd 

KSVP003X piëzometer PVC 27,16 0,7 26,46 158484 228504 26,17 25,87 5 15-jan-03 03-aug-06 3   
KSVP004X piëzometer PVC 20,3 0,43 19,87 158749 225420 18,27 17,97 5 15-jan-03 19-mrt-03 2   
KSVP005X piëzometer PVC 19,99 0,1 19,89 158749 225419 19,03 18,73  15-jan-03 19-mrt-03 3   
KSVP006X piëzometer PVC 0,86 0,86 0 158888 226366 21,38 21,08 5 15-jan-03 03-aug-06 3   
KSVP007A piëzometer PVC 22,77 0,51 22,26 159129 226608 20,15 19,85 5 24-nov-06 31-jan-07 3   
KSVP007X piëzometer PVC 22,61 0,35 22,26 159129 226608 21,71 21,41 5 15-jan-03 03-aug-06 29   

KSVP008X piëzometer PVC 24,75 0,19 24,56 158580 227096 23,68 23,38 5 15-jan-03 27-dec-06 32 
alternatieve 
locatieaanduiding: 'de 
lijken' (W. De Belder) 

KSVP009A piëzometer PVC 25,52 0,48 25,04 159183 227481 22,95 22,65 5 24-nov-06 31-jan-07 3   

KSVP009X piëzometer PVC 25,39 0,35 25,04 159183 227481 24,07 23,77 5 25-feb-03 03-aug-06 28 

alternatieve 
locatieaanduiding: 
'voorbij koningsvaren' 
(W. De Belder) 

KSVP010X piëzometer PVC 26,86 1,25 25,61 158366 228252 24,81 24,51 5 25-feb-03 27-dec-06 30   

KSVP011X piëzometer PVC 26,43 0,97 25,46 158553 227615 24,26 23,96 5 20-jun-06 31-jan-07 5 

alternatieve 
locatieaanduiding: 
'bunker' en nr. 15 (W. 
De Belder) 

KSVP012X piëzometer PVC 19,97 0,7 19,27 158279 225422 17,87 17,57 5 20-jun-06 31-jan-07 5 

alternatieve 
locatieaanduiding: 
'eenarig wollegras' en 
nr. 16 (W. De Belder) 

KSVP013X piëzometer PVC 19,65 1,08 18,57 158357 225337 17,57 17,27 5 20-jun-06 31-jan-07 5 
alternatieve 
locatieaanduiding: nr. 
17 (W. De Belder) 

KSVP014X piëzometer PVC 19,22 0,35 18,87 158447 225308 17,14 16,84 5 20-jun-06 31-jan-07 5 
alternatieve 
locatieaanduiding: nr. 
18 (W. De Belder) 

Tabel 8. Peilbuisdefinities Klein Schietveld. 
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ID Type TAW 
nulpunt 

Hoogte 
boven mv

TAW 
maaiveld X Y Filter 

top 
Filter 
basis

Dia-
meter

Eerste 
meting 

Laatste 
meting 

Aantal 
metingen Opmerkingen 

GSCP023X piëzometer PVC 18,88 1,15 17,73 168039 230029 16,63 16,33 5 20/06/06 31/01/07 5 15-Amandelwilg 

GSCP024X piëzometer PVC 19,69 0,63 19,06 168021 229769 17,43 17,13 5 20/06/06 30/01/07 5 16-natte heide 

GSCP025X piëzometer PVC 21,63 0,57 21,06 168414 229894 17,36 17,06 5 20/06/06 31/01/07 5 17-airstrip 

GSCP027X piëzometer PVC 23,43 0,42 23,01 165090 226924 21,41 21,11 - - - 0 Lavendelven 272??? - PIDPA 

GSCP028X piëzometer PVC 22,12 0,29 21,83 165098 226891 21,06 20,76 4 - - 0 Lavendelven 273 - ondiep bij GSCP029X - PIDPA 273 

GSCP029X piëzometer PVC 22,7 0,87 21,83 165099 226891 18,11 17,81 4 - - 0 Lavendelven 274 - diep bij GSCP028X - PIDPA 274 

GSCP030X piëzometer PVC 23,27 0,58 22,69 165089 226925 22,45 22,15 - - - 0 Lavendeven Ven Boven 

GSCP031X piëzometer PVC 22,23 0,58 21,65 165208 226878 20,66 20,36 5 3/05/02 5/12/05 269 Lavendelven 1 

GSCP032X piëzometer PVC 22,35 0,56 21,79 165207 226878 21,03 20,73 5 3/05/02 9/05/06 430 Lavendelven 2 

GSCP033X piëzometer PVC 22,51 0,75 21,76 165206 226901 21,01 20,74 5 8/03/03 30/03/06 376 Lavendelven 3 

GSCP034X piëzometer PVC 23,53 0,48 23,05 165256 226975 22,13 21,83 5 3/05/02 19/09/02 6 Lavendelven 4 

GSCP035X piëzometer PVC 22,45 0,89 21,56 165245 226881 21,01 20,71 5 3/05/02 19/09/02 6 Lavendelven 5 op dijkje 

GSCP036X piëzometer PVC 21,73 0,42 21,31 165302 226909 20,71 20,41 5 3/05/02 19/09/02 5 Lavendelven 6 

GSCP037X piëzometer PVC 22,43 0,78 21,65 165191 226795 20,44 20,14 5 3/05/02 30/08/02 5 Lavendelven 7 diepe bij GSCP038X 

GSCP038X piëzometer PVC 21,91 0,24 21,67 165190 226795 21,32 21,02 5 3/05/02 30/08/02 5 Lavendelven 8 ondiepe bij GSCP037X 

GSCP039X piëzometer PVC 22,95 0,79 22,17 165196 226726 21,17 20,87 5 3/05/02 30/08/02 5 Lavendelven 9 

GSCP040X piëzometer PVC 22,25 0,5 21,75 165152 226861 18,2 17,9 4 12/12/97 11/09/05 611 lavendelven 275 diep bij GSCP041X -PIDPDA 275 

GSCP041X piëzometer PVC 22,35 0,65 21,7 165153 226862 21,36 21,06 4 12/12/97 30/03/06 1112 Lavendelven 276 ondiep bij GSCP040X - PIDPA 276 

GSCP043X piëzometer PVC 20,13 0,3 19,83 165178 229023 17,05 16,75 4 25/06/03 1/03/06 981 Moerken 251 - in ijzeren buis - naast m 252 - PIDPA 

GSCP044X piëzometer PVC 20,26 0,43 19,83 165178 229023 18,74 18,44 4 18/10/02 1/03/06 1231 Moerken 252 - in ijzeren buis - PIDPA 

GSCP045X piëzometer PVC 20 0,39 19,61 165054 228921 18,96 18,66 4 19/05/06 2/08/06 76 Moerken 253 - ondiepe buis bij GSCP046X - PIDPA 

GSCP046X piëzometer PVC 20,11 0,49 19,62 165054 228922 16,19 15,89 4 27/02/04 2/08/06 816 Moerken 254 - diepe buis bij GSCP045X -PIDPA 

GSCP047X piëzometer PVC 19,95 0,23 19,72 165062 228900 16,04 15,74 4 2/07/05 7/05/06 310 Moerken 255 - diepe buis bij GSCP048X - PIDPA 

GSCP048X piëzometer PVC 20,03 0,34 19,69 165062 228900 18,94 18,64 4 19/05/06 2/08/06 76 Moerken 256 - ondiepe buis bij GSCP047X - PIDPA 

GSCP049X piëzometer PVC 19,96 0,23 19,73 165086 228917 18,82 18,52 4 27/02/04 8/05/06 802 Moerken 258 - PIDPA 

GSCP050A piëzometer PVC 20,62 0,17 20,45 165107 228843 18,71 18,41 5 - - 0 Moerken 257 - PIDPA 

GSCP050X peilbuis PVC 20,62 0,21 20,41 165108 228843 20,41 18,93 4 - - 0 Moerken 257 - PIDPA 

GSCS001X peilschaal 19,9 -0,17 20,07 165152 229065 - - 5 17/10/02 6/07/06 1359 moerken 259 Stuw, buis in de beek, PIDPA 

Tabel 9. Peilbuisdefinities Groot Schietveld. 
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Bijlage III. Vegetatieopnamen 2006 
 
gebied (code) GSV GSV GSV GSV GSV GSV GSV GSV 
locatie (projectnummer) 2 2 2 2 2 2 2 2 
X-coördinaat (Lambert Oost) 168397     168514 168445 168416 168403   
Y-coördinaat (Lambert Noord) 229958     229862 229890 229888 229935   
opnamenummer 06/03 06/04 06/05 06/06 06/07 06/08 06/09 06/10
datum opname 17/08/06 17/08/06 17/08/06 17/08/06 17/08/06 17/08/06 17/08/06 17/08/06
bedekking totaal 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 90% 
bedekking boomlaag                
bedekking struiklaag                
bedekking kruidlaag 100% 80% 80% 100% 80% 85% 95% 90% 
bedekking moslaag 15% 60% 5% 15% 10% 40% 10%   
bedekking strooisellaag 10% 20%    20%   90% 10% 
dikte strooisellaag cm 2 5  2 2 5 5 5 
hoogte boomlaag cm                
hoogte struiklaag cm                
hoogte kruidlaag cm 40 - 60 60 60 - 100 80 40 - 60 50 60 - 80 20 - 50 
Ruwe berk (Betula verucosa) P1               
Duizendblad (Achillea millefolium) P2 1- 1-   1- P2  A4 
Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) 1- 1- 1-   1- P1    
Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum) P2 1- A4   2 A2  4 
Glanshaver (Arrhenatherum elatius) A2 1- 2 9     A2 
Pinksterbloem (Cardamine pratensis)            A2 
Hazenzegge (Carex ovalis)            A2 
Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum)        A2 P2  P2 
Kale jonker (Cirsium palustre)        A2 P2  A4 
Kropaar (Dactylis glomerata)     1-         
Rood zwenkgras (Festuca rubra) 8 6 1- A2 3 7  A4 
Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit)      A2     P1 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus)   P1 P2 P2 2 P2  1- 
Kantig hertshooi (Hypericum dubium)   P2  A2       
Sint-janskruid (Hypericum perforatum)   A2 A4   2    P2 
Biezeknoppen (Juncus conglomeratus)              
Pitrus (Juncus effusus) P1         9 P1 
Vertakte leeuwentand (Leontodon autumnalis) P1            
Gewone veldbies (Luzula campestris)   A4 A2    P2  A2 
Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora) P1 P2    A2 P2    
Smalle weegbree (Plantago lanceolata)   P1  P1 A2    A2 
Veldbeemdgras (Poa pratensis) P2 P2    P2   P1   
Ruw beemdgras (Poa trivialis)        P2      
Zilverschoon (Potentilla anserina)      P2       
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) P2      P1 P1  P2 
Zomereik (Quercus robur) P2 P1 P2 P1 P1   P1 P1 
Scherpe boterbloem (Ranunculus acris)      A2 1- P2  P1 
Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) A2    P1 1- P2  A2 
Veldzuring (Rumex acetosa) P1 P2 P2 P2 1- 1-  1+ 
Schapenzuring (Rumex acetosella) A2 A2 A2   1- A2    
Grauwe wilg (Salix cinerea)           P1   
Brem (Sarothamnus scoparius)   A2          
Knolsteenbreek (Saxifraga granulata)   P2 P1   P2      
Grasmuur (Stellaria graminea) P1            
Gewone paardenbloem (Taraxacum officinale)        P1      
Kleine klaver (Trifolium dubium)   P1          
Fijn laddermos (Eurhynchium praelongum)            P1 
Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum)               P2 
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gebied (code) GSV GSV 
locatie (projectnummer) 4 4 
X-coördinaat (Lambert Oost) 168024 168043 
Y-coördinaat (Lambert Noord) 230038 230080 
opnamenummer 06/14 06/15 
datum opname 17/08/06 17/08/06 
bedekking totaal 95% 100% 
bedekking boomlaag     
bedekking struiklaag     
bedekking kruidlaag 85% 100% 
bedekking moslaag 40% 10% 
bedekking strooisellaag 10% 5% 
dikte strooisellaag cm 2 2 
hoogte boomlaag cm     
hoogte struiklaag cm     
hoogte kruidlaag cm 20-40 60 
Ruwe smele (Deschampsia caespitosa) P1   
Mannagras (Glyceria fluitans) P1   
Gewoon biggekruid (Hypochaeris radicata) P2   
Zomprus (Juncus articulatus) 3   
Moerasrolklaver (Lotus uliginosus)   A2 
Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi)   1- 
Moerasmuur (Stellaria uliginosa)   P2 
Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum) 6 A4 
Pinksterbloem (Cardamine pratensis) P1   
Hazenzegge (Carex ovalis) P1 1- 
Kale jonker (Cirsium palustre) P2 P2 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) P4 A2 
Biezeknoppen (Juncus conglomeratus) A4 P2 
Pitrus (Juncus effusus) A4 6 
Veldbeemdgras (Poa pratensis) A2   
Ruw beemdgras (Poa trivialis)   A4 
Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) A4 2 
Veldzuring (Rumex acetosa) P2 P2 
Grauwe wilg (Salix cinerea)   P1 
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gebied (code) GSV 
locatie (projectnummer) ?? 
X-coördinaat (Lambert Oost) 168023 
Y-coördinaat (Lambert Noord) 229774 
opnamenummer 06/66 
datum opname 17/08/06
bedekking totaal 95% 
bedekking boomlaag   
bedekking struiklaag   
bedekking kruidlaag 95% 
bedekking moslaag   
bedekking strooisellaag   
dikte strooisellaag cm 3 
hoogte boomlaag cm   
hoogte struiklaag cm   
hoogte kruidlaag cm 15-30-40
Ruwe berk (Betula verucosa) P2 
Struikhei (Calluna vulgaris) 4 
Gewone dophei (Erica tetralix) 3 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 4 
Wilde gagel (Myrica gale) P2 
Veenbies (Scirpus cespitosus) 1+ 
Zomereik (Quercus robur) R1 
Amerikaanse eik (Quercus rubra) R1 

 
 
 
 
 
 

gebied (code) GSV GSV GSV GSV GSV GSV 
locatie (projectnummer) 5 5 5 5 5 5 
X-coördinaat (Lambert Oost) 166005 165981 165221       
Y-coördinaat (Lambert Noord) 229063 229015 228854       
opnamenummer 06/58 06/59 06/60 06/19 06/20 06/21 
datum opname 11/08/06 11/08/06 11/08/06 11/08/06 11/08/06 11/08/06 
bedekking totaal 95% 90% 70% 100% 90% 100% 
bedekking boomlaag           
bedekking struiklaag           
bedekking kruidlaag 95% 90% 70% 100% 90% 100% 
bedekking moslaag / / /   <1%   
bedekking strooisellaag      50% 40%   
dikte strooisellaag cm 3 2 4 5,00 5,00 5,00 
hoogte boomlaag cm           
hoogte struiklaag cm           
hoogte kruidlaag cm 40-60 30-40 5-15 20 okt/20   
Ruwe berk (Betula verucosa)   R1   P1     
Struikhei (Calluna vulgaris) P1 2   A4 P2 A2 
Blauwe zegge (Carex panicea)      P2   
Kleine zonnedauw (Drosera intermedia)     P2      
Gewone dophei (Erica tetralix) P1 P1 3 1+ 5   
Veenpluis (Eriophorum angustifolium)       P1 
Sporkehout (Frangula alnus) R1        P1 
Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)     A2      
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 9 8 1- 8 3 9 
Bruine snavelbies (Rhynchospora fusca)     2      
Veenbies (Scirpus cespitosus)     A4 A2 A4   
Grijs kronkelsteeltje (Campilopus introflexus)      P2   



gebied (code) GSV 
locatie (projectnummer) 6 

rdinaat (Lambert Oost) 165650 
Y-coördinaat (Lambert Noord) 228992 
opnamenummer 06/61 
datum opname 11/08/06
bedekking totaal 90% 
bedekking boomlaag   
bedekking struiklaag   
bedekking kruidlaag 90% 
bedekking moslaag   
bedekking strooisellaag   
dikte strooisellaag cm   
hoogte boomlaag cm   
hoogte struiklaag cm   
hoogte kruidlaag cm 40-60 
Ruwe berk (Betula verucosa) P4 
Struikhei (Calluna vulgaris) 2 
Gewone dophei (Erica tetralix) 2 
Veenpluis (Eriophorum angustifolium) P2 
Sporkehout (Frangula alnus) R2 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 5 
Kruipwilg (Salix repens) P4 
Veldrus (Juncus acutifloris) P1 
Pitrus (Juncus effusus) P2 
Zomereik (Quercus robur) R1 

 
 
 
 
 

gebied (code) - Zomereik GSV GSV GSV GSV GSV 
locatie (projectnummer) 9 9 9 9 9 
X-coördinaat (Lambert Oost) 51,35163         
Y-coördinaat (Lambert Noord) 4,58539         
opnamenummer 06/47 06/48 06/49 06/52 06/53 
datum opname           
bedekking totaal 55% 100% 100% 90% 65% 
bedekking boomlaag          
bedekking struiklaag          
bedekking kruidlaag 50% 100% 70% 90% 65% 
bedekking moslaag 5% / 90% / 25% 
bedekking strooisellaag          
dikte strooisellaag cm          
hoogte boomlaag cm          
hoogte struiklaag cm   120       
hoogte kruidlaag cm 20-40 40-60 15-30 80-110   
Lavendelhei (Andromeda polifolia) P1   A2     
Snavelzegge (Carex rostrata )       P2 
Kleine zonnedauw (Drosera intermedia) A2        
Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia)       P1     
Veelstengelige waterbies (Eleocharis 
multicaulis) P1        
Gewone dophei (Erica tetralix) P2 P1 3   1- 
Veenpluis (Eriophorum angustifolium)  A2   P1   2 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 1- 6 1- 4   
Wilde gagel (Myrica gale) P1 7 3 1+ 4 
Beenbreek (Narthecium ossifragum) 2 1- P1     
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum)      5   
Witte snavelbies (Rhynchospora alba) M4   A4   A1 
Kleine veenbes (Vaccinium oxycoccos) P1      3 
veenmos (Sphagnum spp.)  1   9     
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gebied (code) GSV GSV GSV 
locatie (projectnummer) 10 10 10 
X-coördinaat (Lambert Oost) 51,35039     
Y-coördinaat (Lambert Noord) 4,58298     
opnamenummer 06/51 06/54 06/55 
datum opname       
b 1 8 1edekking totaal 00% 0% 00% 
bedekking boomlaag       
b       edekking struiklaag 
b 1 8 9edekking kruidlaag 00% 0% 5% 
b 2edekking moslaag / / 5% 
b     edekking strooisellaag   
d   2 5ikte strooisellaag cm   
h   oogte boomlaag cm     
h       oogte struiklaag cm 
h 2 4 2oogte kruidlaag cm 0-50 0 0-30 
S 1-  P1 truikhei Calluna vulgaris) (  
Blauwe zegge (Carex panicea)     A2 
S   Rmalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana ) 1   
Gewone dophei Erica tetralix)  ( 4  7  
Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)     R1 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 5 8 2 
Grove den (Pinus sylvestris)    kl  R     1 
Bruine snavelbies Rhynchospora fusca) (     A2 
Veenbies Scirpus cespitosus ) ( 2  1+  
Grote brandnetel (Urtica dioica)   P1   
Zomereik (Quercus robur ) R   1   
Gewoon klauwtjesmos (Hypnum 
upressiforme) c     1- 

Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum)     1- 
Zacht veenmos (Sphagnum tenellum )     1+ 

 
 
 

gebied (code) GSV GSV 
locatie (projectnummer) 11 11 
X-coördinaat (Lambert Oost) 164085 164062 
Y-coördinaat (Lambert Noord) 226594 226662 
opnamenummer 06/56 06/57 
datum opname 9/08/06 9/08/06 
bedekking totaal 60% 35% 
bedekking boomlaag     
bedekking struiklaag     
bedekking kruidlaag 60% 35% 
bedekking moslaag   5% 
bedekking strooisellaag     
dikte strooisellaag cm     
hoogte boomlaag cm     
hoogte struiklaag cm     
hoogte kruidlaag cm 5-10-20 5-20 
Blauwe zegge (Carex panicea)   1- 
Kleine zonnedauw (Drosera intermedia) 2 1+ 
Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis) R1   
Gewone dophei (Erica tetralix) 1- A2 
Veenpluis (Eriophorum angustifolium) R1   
Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) A2 A1 
Knolrus (Juncus bulbosus) P2 P1 
Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata) R1 P1 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 1+ P2 
Witte snavelbies (Rhynchospora alba) R1 P2 
Bruine snavelbies (Rhynchospora fusca) 2 1- 
Zacht veenmos (Sphagnum tenellum) R2   
veenmos (Sphagnum spp.)   1- 
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gebied (code) KSV KSV KSV KSV KSV KSV KSV KSV KSV 
locatie (projectnummer) 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 13-14 
X-coördinaat (Lambert Oost) 158282 158394 158337 158333 158265 158280 158412 158359 158447
Y-coördinaat (Lambert Noord) 225367 225429 225682 225526 25445 225419 225447 225340 225307
opnamenummer 06/01 06/02 06/24 06/25 06/26 06/27 06/28 06/29 06/30
datum opname ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
bedekking totaal 100% 90% 90% 95% 90% 75% 95% 75% 95% 
bedekking boomlaag   45%            
bedekking struiklaag               
bedekking kruidlaag 95% 70% 90% 95% 80% 75% 80% 75% 95% 
bedekking moslaag   50% / / 10% 5% 25% / 5% 
bedekking strooisellaag 60% 20%            
dikte strooisellaag cm    5-8 6-8   2-3 3 3   
hoogte boomlaag cm   1500            
hoogte struiklaag cm 100             
hoogte kruidlaag cm 30 30 40-45 55-60 40-60 (70) 20-40 40-60 60-80 30-40-60
Ruwe berk (Betula verucosa) R1 R1   P1           
Struikhei (Calluna vulgaris) 2 3    A2   7     
Kleine zonnedauw (Drosera intermedia)        P1        
Gewone dophei (Erica tetralix) 1- 1+ 2 A2 1 P2 A4 P1 2 
Veenpluis (Eriophorum angustifolium)        R1    P1 A1 
Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) 1- 1-        1-     
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 4 P4 6 9 7 7 1+ 7 6 
Grove den (Pinus sylvestris)     kl     P2  R1   P4   P1 
Bruine snavelbies (Rhynchospora fusca)        A2 1-      
Veenbies (Scirpus cespitosus)               P1 
Pitrus (Juncus effusus)       P2      R1   
Grove den (Pinus sylvestris)     bl 1+ 3             
Grove den (Pinus sylvestris)     kl   1-             
Zomereik (Quercus robur)            R1     
Grijs kronkelsteeltje (Campilopus introflexus) P1 1-             
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) P1 1+        1-     
Gewoon klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) P2 1+        2   P2 
Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum)               P2 
Zacht veenmos (Sphagnum tenellum)               P2 
veenmos (Sphagnum spp.)         1+ 1-       
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gebied (code) KSV KSV  
locatie (projectnummer) 15 15 
X-coördinaat (Lambert Oost) 158552 158629 
Y-coördinaat (Lambert Noord) 227602 227579 
opnamenummer 06/36 06/37 
datum opname     
bedekking totaal 90% 85% 
bedekking boomlaag     
bedekking struiklaag     
bedekking kruidlaag 90% 85% 
bedekking moslaag   / 
bedekking strooisellaag     
dikte strooisellaag cm   2 
hoogte boomlaag cm     
hoogte struiklaag cm     
hoogte kruidlaag cm 80 30-60 
Ruwe berk (Betula verucosa) R1 P1 
Struikhei (Calluna vulgaris)   A1 
Gewone dophei (Erica tetralix) R1 4 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 9 4 
Grove den (Pinus sylvestris)     kl   1+ 
Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) A1   
Zomereik (Quercus robur) R1   

 
 
 
 
 
 
 
 

gebied (code) KSV KSV KSV 
locatie (projectnummer) 16 16 16 
X-coördinaat (Lambert Oost)    
Y-coördinaat (Lambert Noord)       
opnamenummer 06/33 06/34 06/35 
datum opname       
be 70 95 10dekking totaal % % 0% 
be    dekking boomlaag   
be      dekking struiklaag 
be 70 80 80dekking kruidlaag % % % 
be / 15 70dekking moslaag % % 
be      dekking strooisellaag 
dik 3 2   te strooisellaag cm 
ho      ogte boomlaag cm 
ho      ogte struiklaag cm 
ho 20 60   ogte kruidlaag cm -30 -80 
Bl   auwe zegge (Carex panicea) 2   
Kl R1    eine zonnedauw (Drosera intermedia) 
Ve    1- elstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis) 
Ge 1+    wone dophei (Erica tetralix) 
Ve   P1   enpluis (Eriophorum angustifolium) 
Kn   1- 8 olrus (Juncus bulbosus) 
Pij 2 8 penstrootje (Molinia caerulea) R1 
Gr R1 A1   ove den (Pinus sylvestris)     kl 
Wi M4    tte snavelbies (Rhynchospora alba) 
Br 1-    uine snavelbies (Rhynchospora fusca) 
Ve R2    enbies (Scirpus cespitosus) 
Pit   1- A1 rus (Juncus effusus) 
W    7 aterveenmos (Sphagnum cuspidatum) 
ve   1+ 1+ enmos (Sphagnum spp.) 
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gebied (code) KSV KSV 
locatie (projectnummer) 17 17 
X-coördinaat (Lambert Oost) 158535 158498 
Y-coördinaat (Lambert Noord) 228331 228498 
opnamenummer 06/31 06/32 
datum opname     
bedekking totaal 85% 98% 
bedekking boomlaag     
bedekking struiklaag     
bedekking kruidlaag 65% 90% 
bedekking moslaag 50% 15% 
bedekking strooisellaag     
dikte strooisellaag cm 3 3 
hoogte boomlaag cm     
hoogte struiklaag cm     
hoogte kruidlaag cm 40-60 30-40 
Struikhei (Calluna vulgaris)   R1 
Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis) R1   
Gewone dophei (Erica tetralix) 3 6 
Veenpluis (Eriophorum angustifolium) A4 P1 
Knolrus (Juncus bulbosus) P1   
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 3 2 
Grove den (Pinus sylvestris)     kl R1 P1 
Witte snavelbies (Rhynchospora alba) R1 P1 
Veenbies (Scirpus cespitosus)   3 
veenmos (Sphagnum spp.) 5 1+ 
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gebied (code) TIE TIE TIE TIE TIE TIE TIE 
locatie (projectnummer) 1 1 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 
X-coördinaat (Lambert Oost) 187934 187971 187795 187802 188026 187945 187914 
Y-coördinaat (Lambert Noord) 217039 216986 217302 217302 217620 217317 217395 
opnamenummer 06/72 06/73 06/67 06/68 06/69 06/70 06/71 
datum opname 28/08/06 28/08/06 28/08/06 28/08/06 28/08/06 28/08/06 28/08/06
bedekking totaal 15% 80% 10% 90% 90% 95% 95% 
bedekking boomlaag        40% 60%   
bedekking struiklaag          15% 5% 
bedekking kruidlaag 15% 80% 10% 90% 90% 90% 95% 
bedekking moslaag 2%            
bedekking strooisellaag              
dikte strooisellaag (cm)       3       
hoogte boomlaag (cm)          1500-2000   
hoogte struiklaag (cm)          200-500 200-350
hoogte kruidlaag (cm) 5-20 5 5-30-60 40-90 40-90 40-80 80 
Zwarte els (Alnus glutinosa)         R2     
Ruwe berk (Betula verucosa) P1 R1   R1 1- 1-   
Struikhei (Calluna vulgaris) R1           
Veendwergzegge (Carex serotina) R1           
Kleine zonnedauw (Drosera intermedia) P1           
Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis) R1  R1        
Gewone dophei (Erica tetralix) M2    P1     P1 
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris)   P1          
Moerashertshooi (Hypericum elodes) P1           
Knolrus (Juncus bulbosus) P2 7 P1        
Wolfspoot (Lycopus europaeus) R1 R1          
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) A4 1- 1- 9 9 9 9 
Grove den (Pinus sylvestris)     kl 1-  P1  1- 4   
Zeeden (Pinus pinaster)         1-   
Waterpeper (Polygonum hydropiper)   P2          
Tormentil (Potentilla erecta) R1           
Gewone brunel (Prunella vulgaris) R1           
Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos)   P2          
Sporkehout (Frangula alnus)       R1 1+ P2 
Geoorde wilg (Salix aurita) A2 R1      R2 1- 
Pitrus (Juncus effusus)   R2          
Grauwe wilg (Salix cinerea) A2     1-     
Zomereik (Quercus robur)      R1 1+ 2   
Fossombronia             P2 
 
 



gebied (code) TIE 
locatie (projectnummer) 6 
X-coördinaat (Lambert Oost) 188314 
Y-coördinaat (Lambert Noord) 218197 
opnamenummer 06/74 
datum opname 28/08/06 
bedekking totaal 100% 
bedekking boomlaag 15% 
bedekking struiklaag 70% 
bedekking kruidlaag 100% 
bedekking moslaag 25% 
bedekking strooisellaag   
dikte strooisellaag cm   
hoogte boomlaag cm 1200-1500 
hoogte struiklaag cm 100-250 
hoogte kruidlaag cm 40-80 
Ruwe berk (Betula verucosa) 1- 
Sporkehout (Frangula alnus) 1+ 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 10 
Wilde gagel (Myrica gale) 6 
Grove den (Pinus sylvestris)     bl R4 
Grove den (Pinus sylvestris)     kl R1 
Geoorde wilg (Salix aurita) 2 
veenmos (Sphagnum spp.) 3 

 
 
 
 
 
 

gebied (code) TIH TIH 
locatie (projectnummer)  1-2  1-2 
X-coördinaat (Lambert Oost) 188454 188404 
Y-coördinaat (Lambert Noord) 219368 219349 
opnamenummer 06/75 06/76 
datum opname 28/08/06 28/08/06 
bedekking totaal 100% 100% 
bedekking boomlaag     
bedekking struiklaag     
bedekking kruidlaag 80% 100% 
bedekking moslaag 60%   
bedekking strooisellaag     
dikte strooisellaag cm     
hoogte boomlaag cm     
hoogte struiklaag cm     
hoogte kruidlaag cm 20 50 

Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis) 1-   
Mannagras (Glyceria fluitans) P1   
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) 1-   
Knolrus (Juncus bulbosus) 3   
Pijpenstrootje (Molinia caerulea) 3 10 
Grove den (Pinus sylvestris)     kl   1 
veenmos (Sphagnum spp.) 6   
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Bijlage IV. Profielbeschrijvingen bodem 
 
Aan de hand van onderstaande selectie van profielbeschrijvingen kan de bodemgesteldheid van 
beide locaties worden beschreven. Onderstaande bodemprofielen werden beschreven door Geert 
De Blust (INBO). Voor het Tielenkamp werden een aantal bodemprofielen onderzocht en 
beschreven door Jan Laureys, bodemdeskundige van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Jan 
Bastiaens van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) en Kris Rombouts van het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Een uitgebreidere selectie van profielbeschrijvingen 
voor het militair domein Tielenkamp is te vinden in Rombouts (2006). 
 
Klein schietveld 
 
Projectnr. KSV 13-14 
Locatie GPS N 51.34087           E 004.48849 
Opname 06/24 
Dikte strooisellaag 5 - 8 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-4     fijn strooisel 
4-15   zwart humusrijk lemig zand (vochtig) 
15-35  lichter wordend bruin tot geelbruin lemig zand (nat) 

 

Projectnr. KSV 13-14 
Locatie GPS N 51.33946      E 004.48834 
Opname 06/25 
Dikte strooisellaag 6 - 8 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-4    dichte, harde wortelzone, stambasissen 
4-14   zwart humusrijk licht zandleem (vochtig) 
14-26 lichter wordend, bruin lemig zand 
26-31 lemig zand met roestvlekken 
20-40 grof zand, roestbruin, lichter wordend met de diepte 

 

Projectnr. KSV 13-14 
Locatie GPS N 51.33874      E 004.48737 
Opname 06/26 
Dikte strooisellaag 4 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-2     ruw strooisel, wortels en stambasis 
2-16   zwart, humeus licht zandleem (vochtig) 
16-31 lichtbruin tot geelbruin lemig zand 
31-41 geelbruin lemig zand 
41-50 heel lichtblond fijn zand 

 

Projectnr. KSV 13-14 
Locatie GPS N 51.33850    E 004.48758 
Opname 06/27 
Dikte strooisellaag 2 - 4 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-4     fijn strooisel en stengelbasissen, wortels 
4-9     donkergrijs fijn zand met afgebleekte korrels 
9-23   donker bruinzwart lemig zand, lichter wordend in de diepte 
23-60 bruin tot blond fijn zand, steeds lichter wordend (nat) 
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Projectnr. KSV 13-14 
Locatie GPS - 
Opname 06/01  (Eriophorum vaginatum vegetatie)  
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-4     ruw strooisel en wortelzone 
4-8     donkergrijs zand (A2 horizont) 
8-23   lichtgrijs zand met afgebleekte korrels (A2 horizont)  
23-38 donker bruinzwart zand (Bh horizont) 
38-50 roestbruin zand, lichter wordend in de diepte (Bfe horizont) 

 

Projectnr. KSV 13-14 
Locatie GPS N 51.33875   E 004.48948 
Opname 06/28 
Dikte strooisellaag 3 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-3     ruw strooisel 
3-12   loodgrijs zand (A2 horizont) 
12-22 zwartbruin zand (Bh/fe horizont) 
22-43 lichter bruin wordend fijn zand 
43-50 roestig, lichtbruin lemig zand  

 

Projectnr. KSV 13-14 
Locatie GPS N 51.33779   E 004.48871 
Opname 06/29 
Dikte strooisellaag 3 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-3     ruw strooisel, wortelbasis 
3-28   zwart, humeus lemig zand  (nat) 
28-50 grof lichtgrijs zand (nat)  

 

Projectnr. KSV 13-14 
Locatie GPS - 
Opname 06/30 
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-2     ruw strooisel, wortels 
2-6     zwartbruin, humusrijk zand 
6-14   lichter wordend grijsbruin zand 
14-35 lichtblond zand 
35-45 wittig zand met gley (nat) 
45-50 wit zand met lemige/kleiïge bandjes  

 

Projectnr. KSV 17   
Locatie GPS  
Opname 06/31 
Dikte strooisellaag 3 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-3     ruw strooisel 
3-10   zwart, humusrijk lemig zand 
10-30 bruingrijs grof zand met kleipartikels 
30-40 bruin wordend, roestig zand (nat) 

 

 



 

 
                                          Herstelbeheer van natte heide en vennen – toepassing standaardprotocol                   119 

  

Projectnr. KSV 17  
Locatie GPS (bij peilbuis) 
Opname 06/32 
Dikte strooisellaag 3 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-3     ruw strooisel 
3-10   zwart, venig fijn zand 
10-22 grijsbruin fijn zand 
22-38 donkerbruin lemig zand 
38-47 roestbruin zand (nat) 
47-60 lichtroestbruin zand (zeer nat) 
60-     wittig blauw gleyig fijn zand  

 

Projectnr. KSV 16    
Locatie GPS N 51.36467   E 004.48882 
Opname 06/33 
Dikte strooisellaag 3 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-3     ruw strooisel, wortels, stambasissen 
3-5    zwart venige A0 horizont 
5-13  grijs zand met afgebleekte korrels (A2 horizont) 
13-23 Bh horizont 
23-41 roestig, bruin zand, lichter wordend in de diepte  
41-     blond zand; zeer licht (C horizont) 

 

Projectnr. KSV 16    
Locatie GPS N 51.36447   E 004.48855 
Opname geen vegetatieopname  
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-2     ruw strooisel, wortels, stambasissen 
3-10   donkerbruin zand met afgebleekte korrels (zeer nat) 
10-50  bruin zand met roestvlekken, lichter wordend in de diepte (zeer nat) 
50-     blond grof zand (zeer nat) 

 

Projectnr. KSV 16    
GPS N 51.36393   E 004.48897 (bij peilbuis) 
Opname 06/34 
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-2     ruw strooisel, wortels, stambasissen 
2-20   zwarte organische laag, zeer fijn 
20-45 donkergrijs tot zwart zand met afgebleekte korrels 
45-65 grijsbruin zand  
65-      grijs grof zand, gley  

 

Projectnr. KSV 15   
Locatie GPS N 51.35812   E 004.49153 (bij peilbuis) 
Opname 06/36 
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-2     ruw strooisel, wortels, stambasissen 
2-10   bruinzwarte organische horizont (A0 horizont) 
10-17  zwart zand met afgebleekte korrels  
17-25 grijs zand (A2 horizont) 
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25-32 zwart zand (Bh horizont)  
32-52 roestbruin zand (Bfe horizont), lichter wordend in de diepte 
52-     lichtgeel grof zand (C horizont) 

 

Projectnr. KSV 15    
Locatie GPS N 51.35791   E 004.49264 
Opname 06/37 
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-2    ruw strooisel, wortels, stambasissen 
2-3    donkerbruin zand rijk aan organisch materiaal 
3-8    grijsbruin zand met veel afgebleekte korrels 
8-14  donkerbruin fijn zand 
14-22 loodzand  
22-37 donkerbruin zand 
37-      roestbruin zand 

 

 

 

 

Groot Schietveld  
 
Projectnr. GSV 1 
Locatie GPS - (t.h.v. piëzometer GSCP024) 
Opname 06/66 
Dikte strooisellaag - 
Profiel  
(cm onder mv) 

0-40      donkere aarde 
40-90    lichter bruin, zandig 
90-120  grijsbruin, zandig 
120-      lichtgrijs/blauw 

  

Projectnr. GSV 2 
Locatie GPS GSV 014 
Opname 06/03 
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel  
(cm onder mv) 

0-2 ruw strooisel 
2-30   humeus zwart zand met afgebleekte vlekken (A2) overgaand in  
30-55 bruin grof zand 
55-65 bruin grof zand, lichter wordend van kleur 
65-     grijs zand, gley (nat) 

  

Projectnr. GSV 2 
GPS GSV 015 
Opname 06/06 
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel  
(cm onder mv) 

0-2     strooisel 
2-20   bruinzwart zand met afgebleekte korrels 
20-40 gevlekt (roest) zand, overgaand naar egaal bruinrood zand 
40-60 bruin zand, lichter wordend met de diepte  
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Projectnr. GSV 2 
Locatie GPS GSV 016 
Opname 06/07 
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-2     strooisel 
2-10   licht bruin fijn zand 
10-20 donker zwartbruin zand, hard: oude Bh horizont 
20-40  roestbruin grof zand: C horizont 
40-      bruin zand, lichter wordend met de diepte 

 

Projectnr. GSV 2 
Locatie GPS - (t.h.v. piëzometer GSCP025) 
Opname - 
Dikte strooisellaag - 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-10     organisch materiaal 
10-15   grijs zand 
15-150 lichtbruin/beige zand 
150-180  zand + klei 
180-250 klei       
250-300 blauwgrijs (gereduceerd) zand 

 

Projectnr. - 
Locatie GPS GSV 020 
Opname 06/16 
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel 
(cm onder mv) 

0-2     strooisel 
2-40   bruin humeus zand 
40-     scherpe overgang naar grijsblauw zand, gley  

 

Projectnr. GSV 4 
Locatie GPS GSV 022 
Opname 06/14 
Dikte strooisellaag 1 cm 
Profiel 
(cm onder mv) 

0-1     strooisel 
1-5     zwart venig zand 
5-20   grijsbruin licht zand 
20-25 hardere, zwartbruine band: Bh horizont 
25-     scherpe overgang naar licht geelgrijs grof zand (nat) 

 

Projectnr. GSV 4 
Locatie GPS - (t.h.v. piëzometer GSCP023) 
Opname - 
Dikte strooisellaag - 
Profiel 
(cm onder mv) 

0-10         organisch materiaal 
10-110     witgrijs zand 
110-120   donkergrijs zand 
120-125   donkere laag met houtige brokjes  
125-200   blauwgrijs (gereduceerd) zand  
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Projectnr. GSV 10    
Locatie GPS N 51.35039   E 004.58298 
Opname 06/51 
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-8    sterk humeus lemig zand, brandsporen 
8-18   bruin lemig zand, lichter wordend in diepte 
18-30 licht grijsgeel lemig zand 
30-40 lichtgrijs zand, grover wordend, gley 

 

Projectnr. GSV 10    
Locatie GPS GSV004  N 51.34983   E 004.58240 
Opname 06/54 
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-2    ruw strooisel 
2-8    bruinzwart humeus zand 
8-12  roestig bruinrood en geel zand, gevlekt 
12-25 donker zwartbruin lemig zand 
25-50 gelig lemig zand, lichter wordend in de diepte  
                                    ? verstoord profiel?  

 

Projectnr. GSV 10    
Locatie GPS GSV005    N 51.34916   E 004.58194 
Opname 06/55 
Dikte strooisellaag 5 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-5    ruw strooisel 
5-15  bruin lemig zand 
15-35 lichtbruin lemig zand, roestvlekken 
35-50 geelgrijs lemig zand, gley  (zeer nat) 

 

Projectnr. GSV 5    
Locatie GPS GSV007  N 51.37109   E 004.59859 
Opname 06/58 
Dikte strooisellaag 3 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-3    ruw strooisel, niet verteerd 
3-6    verteerd zwart strooisel; venige horizont 
6-9    licht geelbruin zand (uit de greppels?) 
9-35  donkerbruin zand 
35-60 lichter wordend grof zand 
60-80 roestkleurig gevlekt zand met grote kiezels (diameter tot 5 mm)  
80-95 zeer lichtgeel tot grijs grof zand (zeer nat)  
95-     lichtgeel zand met kleibrokjes  

 

Projectnr. GSV 5 
Locatie GPS GSV008  N 51.37066   E 004.59825 
Opname 06/59 
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-2    ruw strooisel 
2-5    grijsbruin humeus zand met wittige korrels 
5-15  donker bruinzwart zand 
15-50 bruin zand, met roestvlekken en naar onder toe grotere kiezels  
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50-60 licht geelbruin grof zand 
60-80 bruin grof zand 
80-     grijsblauw zand, gley, met kleibrokjes  

 

Projectnr. - 
Locatie GPS GSV010   N 51.36814   E 004.59631 
Opname 06/62 
Dikte strooisellaag 4 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-4     ruw strooisel, veen 
4-10   zand en veen gemengd 
10-20 bruin zand (zeer nat) 
20-28 grijs zand (zeer nat) 
28-40 geel grof zand met roestvlekken (zeer nat) 
40-50 grijsblauw zand, gley, met kleibrokjes (zeer nat) 

 

Projectnr. GSV 8 (Moerken) 
Locatie GPS GSV Moerken (bij 2 peilbuizen 251-252) 
Opname 06/64 
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-10   veen 
10-     zeer licht gekleurd zand, lichter wordend in de diepte (met water 
verzadigd) 

 

Projectnr. GSV 8 (Moerken) 
Locatie GPS GSV Moerken  
Opname geen vegetatieopname  
Dikte strooisellaag 3 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-3     ruw strooisel, zand met fijn organisch materiaal 
3-6     bruin zand 
6-16   zwart zand 
16-36 grijs zand 
36-50 roestkleurig zand 
50-     zand, lichter wordend (gelig) in de diepte 

 
 
 
 
 
 
Tielenkamp 
 
Projectnr. TIE 1 (Gemeenteheideven) 
Locatie GPS - (t.h.v. van een plagplek in de noordwestelijke rand van het ven) 
Opname -  
Dikte strooisellaag - 
Profiel  
(cm onder mv)  

0-15   humusrijk slib 
15-30 Bh (humusaanrijkingshorizont) 
30-80 fijn zand 
80-     fijn zand 
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Projectnr. TIE 1 (Gemeenteheideven) 
Locatie GPS - (ca. 10 zuidwaarts, in het ven, t.h.v. greppelstructuur) 
Opname - 
Dikte strooisellaag - 
Profiel  
(cm onder mv)  

enkele dm geel, vergraven zand                       = opgehoogd vanuit grachten 
zwart laagje (3-5 cm)                                        = oorspronkelijk maaiveld 
kleine uitlogingszone (ca. 5 cm) 
enigszins lemige humusaanrijkingshorizont (10 à 15 cm) 
fijner wordend zand naar onder toe 
gereduceerd zand vanaf  -60 cm 

 

Projectnr. TIE 1 (Gemeenteheideven) 
Locatie GPS - (ter hoogte van piëzometer TIEP018X) 
Opname - 
Dikte strooisellaag - 
Profiel  
(cm onder mv)  

0-30 lemig zand 
30-60 fijn zand 
60-        gereduceerd zand 

 

Projectnr. TIE 2-3 (Diepgoor) 
Locatie GPS TIEL001 
Opname 06/67  
Dikte strooisellaag 0 cm  (afgeplagd) 
Profiel  
(cm onder mv)  

0-10   donkerbruin humusrijk lemig zand 
10-13 venige laag met zwarte organische brokjes 
13-20 roestbruin licht-zandleem 
20-40 bruingeel licht-zandleem (erg nat) 
40-     zandleem  

 

Projectnr. TIE 2-3 (Diepgoor) 
Locatie GPS TIEL002 
Opname 06/68 
Dikte strooisellaag 3 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-3     ruw strooisel 
3-50   menging grof zand en lemig zand, bruin 
50-55 venige laag met zwarte organische brokjes 
55-65 roestbruin licht-zandleem 
65-85 bruingeel licht-zandleem 
85-      zandleem 

 

Projectnr. TIE 2-3 (Diepgoor) 
Locatie GPS TIEL003 
Opname 06/69 
Dikte strooisellaag 3 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

Zelfde profiel als TIEL002 
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Projectnr. TIE 2-3 (Diepgoor) 
Locatie GPS -    (10m ten oosten van TIEP001 (op rabat in ven)) 
Opname - 
Dikte strooisellaag - 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-40 Opgehoogd lemig materiaal vermengd met humeus zand en stukken    
             venbodem 
40-65     Bh-horizont (lemig zand) 
65-110   lemig zand (gereduceerd) 
110-       gereduceerd zand 

 
Projectnr. TIE 2-3 (Diepgoor) 
Locatie GPS -    (t.h.v. piëzometer TIEP002) 
opname - 
Dikte strooisellaag - 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-40       vergraven zand en flarden venbodem, gestoord profiel 
40-60     Bh-horizont  
60-80     fijn zand 
80-         gereduceerd zand 

 
Projectnr. TIE 6 (Galgegoor) 
Locatie GPS - (nabij piëzometer TIEP012) 
Opname - 
Dikte strooisellaag 3 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-15        humusrijk verstoord zand (geploegd)              = bouwvoor 
15-120     zand (origineel profiel) 
120-125   lemig zand 
-125         zand 

 

Projectnr. TIE 6 (Galgegoor) 
Locatie GPS - (t.h.v. piëzometer TIEP009) 
Opname - 
Dikte strooisellaag 3 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-50      verstoord vrij grof zand 
15-120  zandige Bh (humusaanrijkingshorizont) 
55-70    zand (naar onder toe fijner) 
-70        gereduceerd zand 

 
 
Tielenheide 

Projectnr. TIH 1-2 
Locatie GPS TIEL010 
Opname 06/76 
Dikte strooisellaag 2 cm 
Profiel 
(cm onder mv)  

0-2     ruw strooisel 
2-5     zwart humusrijk zand 
5-10   grof zeer licht gekleurd (witachtig) zand 
10-20 donkerbruin, fijn zand met organisch materiaal 
20-40 grof zand, roestbruin, lichter wordend met de diepte 
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Bijlage V. Overzichtsfiches projectlocaties 
 
In deze overzichtsfiches wordt voor elke geselecteerde projectlocatie een overzicht gegeven van 
enkele belangrijke gegevens m.b.t. tot herstelbeheer op de geselecteerde locaties op een rijtje 
gezet: 
 

- Streefdoel (natuurdoeltype) 
- Aanwezige fauna en flora:  

o de belangrijkste doel- en aandachtsoorten,  
o soorten van de multisoortenlijst voor natte heide worden onderstreept weergeven, 
o verstoringssoorten, 
o vegetatieopnamen 

- De aanwezige peilbuizen 
- Waar in dit rapport profielbeschrijvingen en de resultaten van hydro- en 

bodemchemische analysen zijn terug te vinden zijn 
- Voorgeschiedenis beheer  
- De belangrijkste knelpunten en hun vermoedelijke oorzaken 
- Conclusies en aanbevelingen voor het beheer 
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Gebied: Groot Schietveld (GSV) kaartblad  8/1 
Projectlocatie:   1  (Marum) UTM  FS1398 

 

1. Natuurdoeltype: 
 

Vochtige heide (4010 – Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix) 

 
2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

Vogels Boompieper  Bedreigd   

Dagvlinders Heideblauwtje  Kwetsbaar  algemeen 

Dagvlinders Groentje  Kwetsbaar  in randzone 

Dagvlinders Bont dikkopje  Kwetsbaar   

Sprinkhanen Heidesabelsprinkhaan  Zeldzaam  algemeen 

Hogere planten Blauwe zegge  Niet bedreigd  

Hogere planten Kleine zonnedauw  Niet bedreigd  

  
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep Soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Pijpenstrootje 
verzuring/vermesting/
verdroging Vergrassing blijft beperkt (voorlopig) 

 
Vegetatieopnamen: 06/66 (zie bijlage III) 

 

3. Hydrologie 
 
 Peilbuizen:  
ID Type Beheer 

GSCP024 piëzometer ANB 

 
 Staalnamen hydrochemie: zie bijlage II (tabel 2) 
 

4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage IV 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 bijlage II 

 

5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 
- - - - 
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6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
- de vegetatie bevindt zich nog in gunstige staat van instandhouding 
- hydrologische condities zijn gunstig voor vochtige heide 
 
  

7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 

 voorlopig geen herstelingrepen nodig 
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Gebied: Groot Schietveld (GSV) kaartblad  8/1 
Projectlocatie:   2  (Marum) UTM  FS1398 

 

1. Natuurdoeltype: 
 
• soortenrijk hooiland 
• met overgangen naar droge (en vochtige) heide  
 
 

2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

Vogels Boompieper  Bedreigd   

Sprinkhanen Wekkertje  Kwetsbaar  relatief talrijk  

Sprinkhanen Snortikker  Kwetsbaar  sporadisch 

Hogere planten Knolsteenbreek  Niet bedreigd   

  
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep Soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Pitrus vermesting  Vennetje helemaal dichtgegroeid met pitrus 

 
Vegetatieopnamen: 06/03-12 (zie bijlage III en kaart 11 in bijlage I) 

 

3. Hydrologie 
 
 Peilbuizen:  
ID Type Beheer 

GSCP025 piëzometer ANB 

 
 Staalnamen hydrochemie: zie bijlage II 
 

4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage IV 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 bijlage II 

 

5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 
 - maaibeheer Jaarlijks? - 
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6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
Hoge nutriëntconcentraties (vnl. fosfor) in de bodem, ten gevolge van landbouwverleden.  
 
 

7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
- verderzetten maaibeheer, vaker maaien om verder te verschralen 
- enkele zones met vervilte grasmat dieper maaien 
- kleinschalig plaggen rondom bestaande kernen van droge of natte heide 
- plaggen/uitgraven bestaande vennen/depressies met pitrus 
- terugdringen verbossing aan de randen van deze locatie, vnl. Amerikaanse vogelkers 
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Gebied: Groot Schietveld (GSV) kaartblad  8/1 
Projectlocatie:   4  UTM  FS1398 

 

1. Natuurdoeltype: 
 
2 opties: 
• soortenrijk vochtig hooiland 
• vochtige heide 
 
 

2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

- - - - 

  
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep Soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Pitrus aanrijking  Vennetje tussen peilbuis en is volledig dichtgegroeid met pitrus 

 
Vegetatieopnamen: 06/14, 06/15 (zie bijlage III en kaart 11 in bijlage I) 

 

3. Hydrologie 
 
 Peilbuizen:  
ID Type Beheer 

GSCP023 piëzometer ANB 

 
 Staalnamen hydrochemie: zie bijlage II 
 

4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage IV 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 bijlage II 

 

5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 
 - maaibeheer Jaarlijks? - 
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6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
Hoge nutriëntconcentraties (vnl. fosfor) in de bodem, ten gevolge van landbouwverleden.  
 
 
  
7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
Er zijn 2 opties: 
- soortenrijk hooiland: frequent maaibeheer, jaarlijkse kost (voor altijd), waardevol in combinatie met 
heidebiotoop  
- vochtige heide: diep plaggen, eenmalige grote kost, wellicht gedegenereerde zaadvoorraad vanwege 
jarenlange landbouwgebruik, daarna wel lage beheerkost 
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Gebied: Groot Schietveld (GSV) kaartblad  8/1 
Projectlocatie:   5  UTM  FS1192 

 

1. Natuurdoeltype: 
 

Vochtige heide (4010 – Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix) 

 

2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

Vogels Boompieper  Bedreigd   

Libellen Koraaljuffer  Zeldzaam  algemeen 

Libellen Venwitsnuitlibel  Zeldzaam  algemeen 

Dagvlinders Groentje  Kwetsbaar  algemeen 

Dagvlinders Heideblauwtje  Kwetsbaar  algemeen 

Dagvlinders Bont dikkopje  Kwetsbaar  

Amfibieën Heikikker  Zeldzaam  

Hogere planten Kleine zonnedauw  Niet bedreigd  

Hogere planten Klokjesgentiaan  Kwetsbaar  Sporadisch, wel talrijk in nabije omgeving 

Hogere planten Blauwe zegge  Niet bedreigd  

  
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep Soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Pijpenstrootje 
verzuring/vermesting/
verdroging  

 
Vegetatieopnamen: (zie bijlage III) 

 

3. Hydrologie 
 
 Peilbuizen: / 
 
 Staalnamen hydrochemie: / 
 

4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage III 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 en 6 bijlage II 
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5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 
- - - - 

 

6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
- sterke vergrassing van de dopheidevegetatie 
- verdwijnen van typische flora en fauna 
- sterke begreppeling zorgt voor verdroging 
 
 
  
7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
- Kleinschalig plaggen 
- Kappen berkenopslag 
- Herstel waterhuishouding: opstoppen lokale greppels + maatregelen brede brangracht  
- bekalken na plaggen?: ja 
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Gebied: Groot Schietveld (GSV) kaartblad  8/1 
Projectlocatie:   6  UTM  FS1092-1192 

 

1. Natuurdoeltype: 
 

Vochtige heide (4010 – Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix) 

 

2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

Vogels Boompieper  Bedreigd  algemeen 

Libellen Koraaljuffer  Kwetsbaar  algemeen 

Libellen Venwitsnuitlibel  Kwetsbaar  algemeen 

Dagvlinders Groentje  Kwetsbaar  algemeen 

Dagvlinders Heideblauwtje  Kwetsbaar  algemeen 

Dagvlinders Bont dikkopje  Kwetsbaar  

Amfibieën Heikikker  Zeldzaam  

Hogere planten Kleine zonnedauw  Niet bedreigd  

  
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep Soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Pijpenstrootje 
verzuring/vermesting/
verdroging  

 
Vegetatieopnamen: (zie bijlage III) 

 

3. Hydrologie 
 
 Peilbuizen: / 
 
 Staalnamen hydrochemie: / 
 

4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage III 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 en 6 bijlage II 

 

5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 
- - - - 



 

 
                                          Herstelbeheer van natte heide en vennen – toepassing standaardprotocol                   136 

  

6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
- sterke begreppeling van het terrein zorgt voor verdroging 
- vergrassing in bepaalde delen 
 
  

7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
- Kleinschalig plaggen (meest vergraste delen) 
- Herstel waterhuishouding: opstoppen lokale greppels + maatregelen brede brandgracht (opstuwen 
op meer plaatsen of zelfs helemaal dichtgooien).  
- bekalken na plaggen?: niet nodig 
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Gebied: Groot Schietveld (GSV) kaartblad  8/1 
Projectlocatie:   7  UTM  FS1091-1092 

 

1. Natuurdoeltype: 
 

Vochtige heide (4010 – Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix) 

 

2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

Vogels Boompieper  Bedreigd   

Libellen Venwitsnuitlibel  Zeldzaam  

Dagvlinders Groentje  Kwetsbaar  

Dagvlinders Bont dikkopje  Kwetsbaar  

Hogere planten Klokjesgentiaan  Kwetsbaar  Overgangszone naar moerken 

  
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep Soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Pijpenstrootje 
verzuring/vermesting/
verdroging Sterke vergrassing van de ganse locatie 

 
Vegetatieopnamen: / 

 

3. Hydrologie 
 
 Peilbuizen: / 
 
 Staalnamen hydrochemie: / 
 

4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage IV 
 
Bodemchemische analysen: / 

 

5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 
- - - - 
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6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
- sterke begreppeling waardoor versnelde drainage naar het Moerken plaatsvindt en verdroging 
veroorzaakt wordt 
- sterke vergrassing van de dopheidevegetatie, wellicht tengevolge van de hoge atmosferische depositie 
en verdroging ten gevolge van de drainage (interne eutrofiëring) 
- ontbreken van veel typische soorten (fauna en flora) 
 
  

7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
- Herstel waterhuishouding: opstoppen lokale greppels + maatregelen diepe brandgracht 
- Kappen boomopslag, maar deel van het bos sparen, eveneens enkele verspreide dennen (structuur!) 
- bekalken na plaggen?: vooraf pH-H2O meting van ‘nieuwe’ bodem kan hierover uitsluitsel brengen 
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Gebied: Groot Schietveld (GSV) kaartblad  8/1 
Projectlocatie:   8 - Moerken UTM  FS1092 

 

1. Natuurdoeltype: 
 
Venige heide, met hoogveenkenmerken 
7110 – Actief hoogveen 
7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorende tot het Rhynchosporion 
4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
 

2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

Vogels Boompieper  Bedreigd   

Vogels Roodborsttapuit  Niet bedreigd  

Libellen Koraaljuffer  Zeldzaam  

Libellen Venwitsnuitlibel  Zeldzaam  

Libellen Venglazenmaker  Kwetsbaar  

Dagvlinders Groentje  Kwetsbaar  Vnl. randzone 

Dagvlinders Heideblauwtje  Kwetsbaar  talrijk 

Dagvlinders Gentiaanblauwtje  Bedreigd  enkele gentianen met eitjes, sterke achteruitgang  

Reptielen Adder  Met uitsterven bedreigd   

Dazen Zwarte goudoogdaas  -  Talrijk, zeldzame hoogveensoort! 

Spinnen Gerande oeverspin  Met uitsterven bedreigd  

Hogere planten Beenbreek  Kwetsbaar  omvangrijke populatie 

Hogere planten Ronde zonnedauw  Kwetsbaar  verspreid 

Hogere planten Witte snavelbies  Kwetsbaar   

Hogere planten Veenorchis  Zeldzaam  Verdwenen (sinds 1996) 

Hogere planten Klokjesgentiaan  Kwetsbaar  Sporadisch, achteruitgaand 

 
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep Soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Pijpenstrootje 
verzuring/vermesting/
verdroging  

Hogere planten Riet vermesting  Overgroeid centraal in de vallei de venige heide 

Hogere planten Pitrus vermesting  Zone langs het beekje 

 
Vegetatieopnamen: 06/64-65bis (zie bijlage III en kaart 12, bijlage I) 
  

3. Hydrologie 
 
 Peilbuizen:  
ID Type Beheer 

Moerken 251, 252, 253, 254, 259, 255, 256, 257, 258 piëzometer PIDPA/ANB 

Moerken 259 peilschaal PIDPA/ANB 
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 Staalnamen hydrochemie: zie bijlage II (tabel 2 & 4) 
 

4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage IV 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 en 6 bijlage II 

 

5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 
1996 hydrologie Afkoppelen landbouwwater Moerken - 

1996(?) hydrologie Opstuwen peil Moerken ter compensatie van 
afkoppeling beekje 

venige systeem hersteld 
maar tevens uitbreiding riet 

?? Maaien riet Het riet werd eenmaal kleinschalig gemaaid eerder uitbreiding riet 

 

6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
- sterke wijziging waterhuishouding (E10 plas, brangrachten, begreppeling, …) 
- verdwijnen van typische flora, bv. Veenorchis 
- vroegere instroom van aangerijkt drainagewater uit landbouwgebied.  
- overstroming in de winter: te sterke opstuwing? 
- verdroging:  door een sterke ontwatering (greppelsystemen), hogergelegen brandgrachten 
onderscheppen afstromend water.   
 
 

7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
- Herstel waterhuishouding:  

- opstoppen greppels op groot aantal plaatsen 
- opstuwen loop Moerken 
- peilbeheer: zo stabiel mogelijk, beperken schommelingen 
- hogerliggende brandgracht: opstuwen op veel plaatsen of zelfs helemaal dichtgooien 

- Ander beheer in de natte, venige laagte is vrijwel onmogelijk zonder grote schade aan te richten aan 
de vegetatie.  
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Gebied: Groot Schietveld (GSV) kaartblad  8/5 
Projectlocatie:   9 - Lavendelven UTM  FS1090 

 

1. Natuurdoeltype: 
 
Hoogveen/ Venige heide met hoogveenkenmerken 
7110 – Actief hoogveen 
7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorende tot het Rhynchosporion 
4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
 

2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

Vogels Boompieper  Bedreigd   

Libellen Koraaljuffer  Zeldzaam  

Libellen Venwitsnuitlibel  Zeldzaam  

Dagvlinders Groentje  Kwetsbaar  

Dagvlinders Heideblauwtje  Kwetsbaar  

Dazen Zwarte goudoogdaas  -  Talrijk (zeldzame hoogveensoort!) 

Reptielen Adder  Met uitsterven bedreigd   

Hogere planten Beenbreek  Kwetsbaar  Groeit massaal aan de rand van het ven 

Hogere planten Lavendelheide  Bedreigd  Verspreid aanwezig  

Hogere planten Kleine veenbes  Zeldzaam  verspreid aanwezig 

Hoger planten Witte snavelbies  Kwetsbaar  

 
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep Soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Pijpenstrootje vermesting/verdroging  

Hogere planten Gagel aanrijking  Sterke vergageling langd de dijken en de randen van het ven 

Hogere planten Adelaarsvaren Aanrijking/verdroging  

 
Vegetatieopnamen: 06/47-49, 06/52-53 (zie bijlage III en kaart 13 bijlage I) 

 

3. Hydrologie 
 
 Peilbuizen:  
ID Type Beheer 

LAV1 t/m9 piëzometer ANB 

237, 274, 275, 276 Piëzometer PIDPA/ANB 

 
 Staalnamen hydrochemie: zie bijlage II (tabel 2 & 4)  
 



 

 
                                          Herstelbeheer van natte heide en vennen – toepassing standaardprotocol                   142 

  

4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage IV 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 bijlage II 

 

5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 
2003 Herstel brandweg  Dichten lekken brandweg door het ven Stabieler waterpeil 

2005 Herstel dijkje Dijkje was eveneens lek Afname peilfluctuaties 

?? Kappen gagel Handmatig en kleinschalig terugzetten van 
gagel rond groeiplaatsen van Kleine veenbes 

Kleine veenbes lijkt hier uit te 
breiden 

 

6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
- sterke vergageling en vergrassing van de dopheidebulten 
- te grote peilfluctuaties (in het verleden), overstroming in de winter 
- aanrijking in het verleden (aanvoer via brede brandweg) 
- mogelijk sterk verhoogde depositie door varkensbedrijf in de buurt (ammoniak) 
 
 

7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
- peilbeheer: toezien op stabiel waterpeil, overstroming vermijden 
- Herstel waterhuishouding: ingrepen in centrale heide die versnelde afvoer tegengaan (brandgangen, 
dichten greppels) 
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Gebied: Groot Schietveld (GSV) kaartblad  8/5 
Projectlocatie:   10 UTM  FS1089 

 

1. Natuurdoeltype: 
 

Vochtige heide (4010 – Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix) 

 

2. Fauna en Flora :  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

Vogels Boompieper  Bedreigd   

Dagvlinders Groentje  Kwetsbaar  algemeen 

Dagvlinders Heideblauwtje  KWetsbaar  algemeen 

Dagvlinders Bont dikkopje  Kwetsbaar  

Sprinkhanen Heidesabelsprinkhaan  Zeldzaam  algemeen 

Hoger planten Klokjesgentiaan  Kwetsbaar  enkele bloeiende planten 

  
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep Soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Pijpenstrootje 
verzuring/vermesting/
verdroging Bepaalde zones zijn sterk vergrast 

Hogere planten Brandnetel vermesting lokaal 

 
Vegetatieopnamen: 06/51, 06/54-55 (zie bijlage III en kaart 13 bijlage I) 

 

3. Hydrologie 
 
 Peilbuizen: / 
 
 Staalnamen hydrochemie: / 
 

4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage IV 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 en 6 in bijlage II 

 

5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 
- - - - 
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6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
- sterke vergrassing van de dopheidevegetatie 
- de hoge atmosferische depositie lijkt hier de hoofdoorzaak 
 
 

7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
- Kleinschalig plaggen 
- Bekalken na plaggen?: ja  
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Gebied: Groot Schietveld (GSV) kaartblad 8/5 
Projectlocatie:  11 - ven doelenzone UTM  FS0989 

 

1. Natuurdoeltype: 
 

Vochtige heide (4010 – Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix) 

 

2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

Libellen Koraaljuffer  Zeldzaam  algemeen 

Libellen Venwitsnuitlibel  Zeldzaam  algemeen 

Libellen Venglazenmaker  Kwetsbaar  

Dagvlinders Groentje  Kwetsbaar  algemeen 

Dagvlinders Heideblauwtje  Kwetsbaar  algemeen 

Dagvlinders Gentiaanblauwtje  Bedreigd  belangrijke vliegplaats 

Nachtvlinders Heidewitvlakvlinder  -  ? 

Sprinkhanen Heidesabelsprinkhaan  Zeldzaam  

Amfibieën Heikikker  zeldzaam  

Hogere planten Klokjesgentiaan  Kwetsbaar  Algemeen, talrijk kiemend op weggetje naar ven 

Hoger planten Beenbreek  Kwetsbaar  Lokaal in slenk 

Hogere planten Witte snavelbies  Kwetsbaar  

 
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep Soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Pijpenstrootje 
verzuring/vermesting/
verdroging  Toenemende vergrassing 

 
Vegetatieopnamen: 06/56-57(zie bijlage III en kaart 13 bijlage I) 

 

3. Hydrologie 
 
 Peilbuizen: / 
 
 Staalnamen hydrochemie: / 
 

4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage IV 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 en 6 bijlage II 
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5. Voorgeschiedenis beheer en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 

?? plaggen 
Eerder ongewild gebeurde hier een 
plagexperiment door het afschrapen van een 
weggetje richting het ven 

 Talrijke kieming klokjesgentiaan 

 

6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
- vergrassing van de dopheidevegetatie en verdringen van klokjesgentiaan op een belangrijke locatie 
voor het Gentiaanblauwtje 
- belangrijkste oorzaak is wellicht de hoge atmosferische depositie  
- mogelijks draagt ook verdroging hier bij aan de vergrassing 
 
 

7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
- Kleinschalig plaggen 
- Herstel waterhuishouding: opstoppen lokale greppels  
- bekalken na plaggen?: zeker niet nodig, bodem is voldoende gebufferd 
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Gebied: Klein schietveld (GSV) kaartblad  18/8 
Projectlocatie:   13-14 UTM  FS0388 

 

1. Natuurdoeltype: 
 

Vochtige heide (4010 – Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix) 

 

2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

Vogels Boompieper  Bedreigd  algemeen 

Dagvlinders Groentje  Kwetsbaar  algemeen 

Dagvlinders Heideblauwtje  Kwetsbaar  talrijk op nabijgelegen locatie net buiten het militair domein 

Sprinkhanen Heidesabelsprinkhaan  Zeldzaam  algemeen 

Hogere planten Eenarig wollegras  Zeldzaam  Enkele planten, tussen peilbuis 12 en 13 

Hogere planten Klokjesgentiaan  Kwetsbaar  2 bloeiende exemplaren 

Hogere planten Bruine snavelbies  Kwetsbaar  sporadisch 

Veenmossen Sphagum rubellum  -  Tussen peilbuis 13 en 14 

Veenmossen  Sphagnum papilosum  -  Tussen peilbuis 13 en 14 

  
 Verstoringsindicatoren:  
Taxonomische 
groep Soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Pijpenstrootje 
verzuring/vermesting/
verdroging Sterk vergraste zones 

Hogere planten Pitrus vermesting Ven/depressie nabij peilbuis 13 is volledig dichtgegroeid 

 
Vegetatieopnamen: 06/01-02, 06/24-30 (zie bijlage III) 

 

3. Hydrologie 
 

Peilbuizen:  
ID Type Beheer 

KSV012, KSV013, KSV014 piëzometer ANB 

 
 Staalnamen hydrochemie: zie bijlage II (tabel 1) 
 

4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage IV 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 bijlage II 
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5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 
- - - - 

 

6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
- sterke vergrassing van de dopheidevegetatie 
- dichtgroeien van vennetje/depressie met pitrus 
- sterke verbossing 
- diepe greppels en afwateringsgrachten in omgeving zorgen voor verdroging 
- eutrofiëring wordt hier vermoedelijk hoofdzakelijk veroorzaakt door hoge atmosferische depositie. - 
- Een mogelijke bijkomende oorzaak is verdroging waardoor bodemdepots van organisch materiaal 
mineraliseren en aanzienlijke hoeveelheden nutriënten vrijgesteld worden. 
 
 

7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
- kappen van boomopslag  
- kleinschalig plaggen 
- plaggen/opschonen vennetje/depressietje (Pitrus) 
- Herstel waterhuishouding: verder opstoppen lokale greppels + opstoppen/opstuwen afvoer naar 
Antitankgracht. = cruciaal voor herstel van een venige heide! 
- bekalken na plaggen?: vermoedelijk niet nodig, bijkomende metingen nodig 
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Gebied: Groot Schietveld (GSV) kaartblad  18/8 
Projectlocatie:   15, 16, 17 UTM  FS0390-FS0391 

 

1. Natuurdoeltype: 
 

Vochtige heide (4010 – Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix) 

 

2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

Vogels Boompieper  Bedreigd  algemeen 

Libellen Koraaljuffer  Zeldzaam  algemeen 

Libellen Venwitsnuitlibel  Zeldzaam  algemeen 

Dagvlinders Groentje  Kwetsbaar  algemeen 

Dagvlinders Heideblauwtje  Kwetsbaar  algemeen 

Dagvlinders Bont dikkopje  Kwetsbaar   

Sprinkhanen Heidesabelsprinkhaan  Zeldzaam  algemeen 

Amfibieën Heikikker  Zeldzaam  algemeen 

Hogere planten Klokjesgentiaan  Kwetsbaar Op enkele plekken groepjes van 1-12 planten 

Hogere planten Kleine zonnedauw  Niet bedreigd  sporadisch 

Hogere planten Bruine snavelbies  Kwetsbaar  sporadisch 

Hogere planten Blauwe zegge  Niet bedreigd  Vnl. locatie 17 

  
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep Soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Pijpenstrootje 
verzuring/vermesting/
verdroging Sterke vergrassing in veel zones 

 
Vegetatieopnamen: 06/36-37 (15), 06/33-35 (16), 06/31-32 (17) (zie bijlage III) 

 

3. Hydrologie 
 

Peilbuizen:  
ID Type Beheer 

KSV003, KSV010, KSV011 piëzometer ANB 

 
 Staalnamen hydrochemie: tabel 2 (bijlage II) 
 

4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage III 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 en 6 bijlage II 
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5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 
- - - - 

 

6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
- sterke vergrassing van de dopheidevegetatie 
- wordt hier in eerste instantie veroorzaakt door de verhoogde atmosferische depositie 
 
 

7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
- Kleinschalig plaggen 
- Herstel waterhuishouding: greppels in de omgeving zo veel mogelijk dichtgooien 
- bekalken na plaggen?: projectlocatie 15: ten westen van weg (nu reeds geplagd): niet bekalken 
                                                              : ten oosten van weg: wel bekalken na plaggen 
                                     projectlocatie 16: niet nodig 
                                     projectlocatie 17: wel bekalken 
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Gebied: Tielenkamp (TIE) kaartblad  16/4 
Projectlocatie:   1  -  Gemeenteheideven UTM  FS3380-FS3381 
 2-3  -  Diepgoor  

 

1. Natuurdoeltype: 
 
• voedselarm, zeer zwak tot zwak gebufferd ven: 
3110 – Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae) 
3130 – Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia 
uniflorae 
• met overgang naar vochtige heide: 
4010 – Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
 
 

2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

Vogels Boompieper  Bedreigd   

Libellen Koraaljuffer  Zeldzaam  Sporadisch (2 waarnemingen) 

Libellen Venwitsnuitlibel  Zeldzaam  1 waarneming, wellicht zwerver 

Libellen Tengere pantserjuffer  Zeldzaam  regelmatig 

Libellen Tangpantserjuffer  Bedreigd  regelmatig 

Dagvlinders Groentje  Kwetsbaar  Kleine populatie in randzone 

Dagvlinders Bont dikkopje  Kwetsbaar   

Amfibieën Heikikker  Zedzaam  enkele ex. gehoord in 2006 (K. Rombouts) 

Waterwantsen Veenzwemmertje  Bedreigd   

Waterwantsen Vensigaar  Kwetsbaar   

Waterwantsen Venmoerwants  Kwetsbaar   

Waterwantsen Zwart bootsmannetje  Kwetsbaar  

Hogere planten Veelst.  waterbies  Niet bedreigd  Op recente plagplekken 

Hogere planten Moerashertshooi  Kwetsbaar  Op recente plagplekken 

Hogere planten Kleine zonnedauw  Niet bedreigd  Op recente plagplekken 

Hogere planten Gewone dophei  Niet bedreigd   

Hogere planten Witte waterranonkel  Bedreigd  Op 2 plaatsen groeien enkele plantjes (niet bloeiend in 2006) 

  
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep Soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Knolrus verzuring  

Hogere planten Pitrus vermesting  

Hogere planten Pijpenstrootje 
verzuring/vermesting/
verdroging  

 
Vegetatieopnamen: 06/74 (zie bijlage III) 
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3. Hydrologie 
 
 Peilbuizen:  
ID Type Beheer 

TIEP001, TIEP002, TIEP003, TIEP007, TIEP008, TIEP018 piëzometer ANB 

TIES011, TIES012 peilschaal ANB 

 
 Staalnamen hydrochemie: zie bijlage II (tabel 1 & 3) 
 

4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage IV 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 en 6 bijlage II 

 

5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 

Maart 2006 plaggen 
aan de rand van het ven en op de rabatten werden 
enkele proefvlakken experimenteel geplagd of 
afgegraven. 

kieming enkele interessante doelsoorten: 
Moerashertshooi, Kleine zonnedauw, 
Veelstengelige waterbies en dophei. 

 Maart 2006 Bekalken na 
plaggen Experimenteel: enkele m²   / 

 

6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
- sterke vergrassing van de dopheidevegetatie, verdwijnen van typische flora en fauna 
- verschijnen van verstoringsindicatoren in het ven en de venranden: het massaal voorkomen van Knolrus wijst 
op een sterke verzuring. Het verschijnen van Pitrus en Waternavel wijst op verhoogde voedselrijkdom 

- verzuring: wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de hoge atmosferische depositie, 
- eutrofiëring: wordt hier in belangrijke mate extern veroorzaakt door enerzijds een hoge ammoniakdepositie en 
anderzijds de instroom van aangerijkt drainagewater uit landbouwgebied (Gorengracht). Bijkomende interne 
oorzaak is mogelijk verdroging waardoor bodemdepots van organisch materiaal mineraliseren en aanzienlijke 
hoeveelheden nutriënten vrijgesteld worden. 
- verdroging: wordt grotendeels veroorzaakt door sterke ontwatering v/h ven (rabatten). Ook de bebossing van 
omringende duintoppen maken dat minder water afstroomt naar het ven.  
 
  
7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
- Venherstel: plaggen rabatten, verwijderen sliblaag in grachten, dichtgooien met oorspronkelijke materiaal 
- Herstel waterhuishouding: deels omkeren drainage, via alternatieve meer natuurlijke afwatering, 
drainageniveau optrekken, dichtgooien grachten, plaatsen regelbare stuwen, instroom landbouwwater 
(Galgegoor) tegengaan 
- Verzuring: nutriëntarm, gebufferd systeem, geen herverzuring te verwachten 
- Ontbossen rondom beide vennen 
- Schaal: rekening houden met Groentjes, Witte waterranonkel, enige fasering: sparen van enkele zones  
 



 

 
                                          Herstelbeheer van natte heide en vennen – toepassing standaardprotocol                   153 

  

Gebied: Tielenkamp (TIE) kaartblad  8/8 en 16/4 
Projectlocatie:   6  -  Galgegoor UTM  FS3381-FS3382 

 

1. Natuurdoeltype: 
 
• Gagelstruweel 
• Vochtige heide (4010 – Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix)  
 
 

2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep Soort  Rode Lijst Voorkomen 

Hogere planten Moerasviooltje Niet bedreigd talrijk aan zuidrand depresiie 

Hogere planten Wilde gagel achteruitgaand  

Hogere planten Vlottende bies  enkel in plasje centraal in het Galgegoor 

Hogere planten Duizendknoopfonteinkruid Niet bedreigd verdwenen 

 
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep Soort  Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Knolrus verzuring  

Hogere planten Pitrus vermesting  

Hogere planten Pijpenstrootje 
verzuring/vermesting/
verdroging  

 
Vegetatieopnamen: 06/74 (zie bijlage III) 

 

3. Hydrologie 
 
 Peilbuizen:  
ID Type Beheer 

TIEP009, TIEP010, TIEP011, TIEP012, TIEP013 piëzometer ANB 

TIES010 peilschaal ANB 

 
Staalnamen hydrochemie: zie bijlage II (Tabe 1 & 3) 

 
4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage IV 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 en 6 bijlage II 
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5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 

?? kappen Kappen houtige vegetatie met het oog op het 
vrijstellen van het Gagelstruweel - 

 
 
6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
- aanrijking milieu door atmosferische deposite en instroom aangerijkt water uit landbouwgebied 
- sterke verbossing, verdringing gagelstruweel 
 
 

7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
- voorlopig geen venherstel (hoewel hiervoor potenties aanwezig zijn) 
- herstel waterhuishouding: beperken instroom landbouwwater 
- verzuring: geen probleem vanwege grondwaterinvloed 
- vrijstellen gagelstruweel (kappen van de overige houtige vegetatie) 
- kleinschalig plaggen (plaatselijk) 
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 Gebied: Tielenheide (TIH) kaartblad  8/8 
Projectlocatie:   1 & 2   UTM  FS3382-FS3383 

 
1. Natuurdoeltype: 
 

Vochtige heide (4010 – Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix) 

 

2. Fauna en Flora:  
 

Doel- en aandachtsoorten: 
Taxonomische 
groep 

soort Rode Lijst Voorkomen 

Dagvlinders Bont dikkopje Kwetsbaar Sporadisch (1 waarneming juni 2006) 

Libellen Tangpantserjuffer Bedreigd Niet zeldzaam 

Libellen Tengere pantserjuffer Zeldzaam Niet zeldzaam 

Amfibieën Heikikker Zeldzaam Niet op deze locatie, enkel aan nabij gelegen vennetje 

Sprinkhanen Heidesabelsprinkhaan Zeldzaam Niet op deze locatie, enkel aan nabij gelegen vennetje 

 
Verstoringsindicatoren: 

Taxonomische 
groep 

soort Indicatie voor Voorkomen 

Hogere planten Knolrus verzuring abundant 

Veenmossen veenmossen verzuring abundant 

Hogere planten Pitrus vermesting Verspreid langs oevers 

Hogere planten Pijpenstrootje 
verzuring/vermesting/
verdroging Rondom beide vennen quasi volledige dominantie  

 
Vegetatieopnamen: 6/75, 6/76 (bijlage III)  

 

3. Hydrologie 
 

 Peilbuizen:  
ID Type beheer 

TIHP001, TIHP002, TIHP003, TIHP004, TIHP005, TIHP006 piëzometer ANB 

TIHS001N, TIHS001Z, TIHS002, TIHS004, TIHS005, TIHS006 peilschaal ANB 

 
Staalnamen hydrochemie: zie bijlage II (Tabel 1 & 3) 

 
4. Bodem 
 

Profielbeschrijvingen: zie bijlage IV 
 
Bodemchemische analysen: zie tabel 5 en 6 bijlage II 
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5. Beheergeschiedenis en eventuele resultaten: 
 
datum ingreep details resultaten 

- - - - 

 
 
6. Problemen, knelpunten & vermoedelijke oorzaken: 
 
- sterke vergrassing van de dopheidevegetatie 
- sterke verbossing: zorgt voor (te) weinig lichtinval en voor veel bladinval. 
- verdwijnen van typische flora en fauna 
- Het verschijnen van Pitrus wijst op een verhoogde voedselrijkdom 
- Een sterke verzuring uit zich door het dichtgroeien van het kleine, natuurlijke ven met Knolrus, 
veenmossen en Pijpenstrootje.  
- Aanrijking en verzuring worden hier in hoofdzaak veroorzaakt door een hoge atmosferische 
depositie 
 
 

7. Conclusies & aanbevelingen beheer: 
 
- ontbossen omringende duintoppen 
- plaggen oevers en opschonen vennetjes 
- bekalken na plaggen kan nuttig zijn 
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