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1. Situering 
 
Het INBO ontving een adviesvraag over de afbakening van zones voor 
botanisch beheer en soortenbescherming in het toepassingsgebied van 
het natuurrichtplan “L11a Hoge Kempen”.   
 
Overeenkomstig art 4§1 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 
oktober 2005 betreffende het sluiten van beheerovereenkomsten ter 
uitvoering van verordening EG nr.1257/1999 van de Raad van 17 mei 
1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling, is een gunstig advies van 
het INBO nodig alvorens de bevoegde minister de aangeduide zones kan 
goedkeuren. 
 
Het natuurrichtplan voorziet concreet de afbakening van 
beheerovereenkomsten in 2 categorieën van maatregelenpaketten  
 
Pakket M01:  
 
1. Beheersovereenkomst: botanisch beheer 
2. Beheersovereenkomst: houtkanten (bepaalde soorten) 
3. verbod op bebossing 
 
Pakket M02 
1. Beheersovereenkomst: botanisch beheer 
2. Beheersovereenkomst: houtkanten (bepaalde soorten)  
 
Het INBO zal de voorgestelde zones toetsen aan de voor dit gebied 
relevante ecologische criteria. Vervolgens wordt de te verwachten bijdrage 
van deze beheerovereenkomsten aan de realisatie van de visie van het 
natuurrichtplan besproken. 
 
Buiten deze zones kunnen ook nog beheerovereenkomsten worden 
afgesloten voor perceelsrandenbeheer. Deze overeenkomsten kunnen 
afgesloten worden voor akkers in natuur- of bosgebied. Het 
natuurrichtplan voorziet hier omvorming naar akkertjes met onbemeste en 
niet bespoten perceelsranden, gecombineerd met schrale graslanden met 
houtkanten. Doelsoorten zijn sterk bedreigde akkerkruiden, geelgors, 
kwartel, patrijs en grauwe klauwier, kleine en veldparelmoervlinder en 
veldkrekel. Op lange termijn acht het natuurrichtplan de omvorming van de 
enclaves naar ijl bos, schraal grasland of heide wenselijk. Voor 
beheerovereenkomsten perceelsrandenbeheer dienen geen perimeters 
afgebakend te worden en is geen advies van het INBO vereist. Toch 
gebeurt ook voor deze beheerovereenkomsten een toetsing aan de 
ecologische randvoorwaarden en de te verwachten bijdrage aan de 
realisatie van de visie van het natuurrichtplan  
 

2. Criteria voor beoordeling 
 
Voor de beoordelingscriteria wordt in belangrijke mate gesteund op de 
criteria, gebruikt voor de afbakening van de  actueel goedgekeurde 
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perimeters voor beheerovereenkomsten voor botanisch beheer en 
weidevogelbeheer (Decleer, K. en Defoort T., 2001) en van de criteria 
voor afbakening van akkervogelgebieden in het kader van het Programma 
voor plattelandsontwikkeling in Vlaanderen – Periode 2007-2013 
(Vlaamse regering, 2006). De belangrijkste ecologische en beleidsmatige 
criteria voor de selectie van terreinen voor beheerovereenkomsten worden 
hieronder kort opgesomd : 
 

2.1 Ruimtelijke criteria  
 

Criteria voor Botanisch beheer(akkers en graslanden) 
 
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in 3 typen van gebieden: 
- type 1: hoge dichtheid en/of grote oppervlakten aan 
hoogwaardige natuur  (moerassen, bossen, soortenrijke 
graslanden, …), inclusief gebieden met grote kansen tot herstel en 
ontwikkeling van hoogwaardige natuur;  
- type 2: hoogwaardige natuur versnipperd of teruggedrongen 
tot relicten of gebieden met voldoende natuur van meer matige 
kwaliteit;  
- type 3: het net aan natuurelementen is eerder ijl en zwak 
ontwikkeld. 
 
Voor een optimale ecologische inrichting van graslanden van het 
type 1 is het meestal noodzakelijk maatregelen te treffen die niet 
voorzien zijn in de pakketten botanisch beheer, waardoor de 
houdbaarheid van die hoogwaardige natuur in het gedrang komt.  
 
In zones waar het net aan natuurelementen eerder ijl en zwak 
ontwikkeld is (type 3), is het vanuit ecologisch oogpunt doorgaans 
logisch om de te nemen maatregelen vooral te concentreren op die 
verspreide natuurwaarden en dus eerder het instrumentarium rond 
kleine landschapselementen te verkiezen. Toch kan het ook in 
dergelijke zones zinvol zijn pakketten botanisch beheer te promoten 
in functie van de rol van dergelijk gebied in het geheel van 
ruimtelijke ecologische relaties (bv. verbindingsfunctie van 
beekvalleien, ecologische functie van infiltratiegebieden, …).  
 
Blijft de tussenliggende gebiedscategorie (type 2), waar elke 
maatregel die de aanwezige natuurelementen en -relicten kan 
behouden of versterken, aan te bevelen is. Het is in de eerste 
plaats in dergelijke gebieden dat de beheerovereenkomsten 
botanisch beheer één van de meest geëigende instrumenten zijn 
om deze doelstelling te realiseren. 
 
Criteria voor afbakening van akkervogelgebieden 
Voor de afbakening van akkervogelgebieden is, aanvullend op de 
hoger vermelde criteria, de actuele of potentiële aanwezigheid van 
akkervogelsoorten bepalend. Voor het natuurrichtplangebied van 
de Hoge Kempen zijn alleen akkervogels van gebieden met een 

Verwijderd:  
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hoge dichtheid van kleine landschapselementen (KLE’s) relevant. 
Dit zijn de zogenaamde Kleinschalige Landschappen Akkervogels 
(KLA’s): geelgors, patrijs, kneu, zomertortel. Voor deze soorten 
gelden de volgende criteria: 
• Open ruimte (landbouw is hoofdactiviteit in de brede zin) 
• Aanwezigheid van doelsoorten  
• Lage versnipperingsgraad van open ruimte door harde 
infrasructuur (wegen, dorpen) en bossen van meer dan 5 ha 
• Hoge dichtheid van KLE’s  

2.2 Effectiviteit van beheerovereenkomsten 
Naast het afbakenen van zones voor beheerovereenkomsten dient 
geanalyseerd te worden welke beheerspakketten het meest 
optimaal zijn om de vooropgestelde streefdoelen te bereiken in 
functie van de initiële natuurwaarden. Tabel 1 geeft dit weer.  
 
Tabel 1. Natuurwaarde van graslanden en akkers in relatie tot het 
inzetten van de beheerpakketten botanisch beheer (Decleer, K. et 
al, 2001)  

 BWK-types 
(1) (2) 

Mogelijk(e) 
pakket(ten) 

Doel  en opmerkingen 

Historisch permanent grasland 

(BVR 23.7.98): halfnatuurlijke 

graslanden (hc, hf, hm, hk, hd, 

hv, hu) én ha, hn 

Bij voorkeur 

aankoopbeleid; maaien 

of begrazen na 1juli (4) 

Behoud van deze 

zeldzame 

graslandbiotopen en 

verbetering van hun 
kwaliteit  

Historisch permanent grasland, 
excl. halfnatuurlijke graslanden 

(hj, hpr, hpr*, hp*, hp + mr, hp + 

hc; incl. zilte graslanden) én hr 

In principe alle 
pakketten botanisch 

beheer graslanden (3) 

Behoud, en zo mogelijk 
verbetering, van hun 

huidige biologische 

waarden 

Graslanden 

met 

(belangrijke) 

botanische 
waarden, al 

dan niet terug-

gedrongen tot 
de perceels-

randen 
Graslanden met verspreide 

biologische waarden: 
Overige graslanden van het 
type hp  of hx + k(biotoop) 
Hp en hx graslanden in de natte 

sfeer (4) 

In principe alle 

pakketten botanisch 

beheer graslanden (3) 

Herstel van botanische 

waarden 
(gunstige abiotische 
omstandigheden; bij 

k(biotoop) ook bron van 

gewenste soorten 
aanwezig) 

Graslanden 
met beperkte 

botanische 

waarden 

Intensieve agrarische 
graslanden: hx en hp 

graslanden zonder k(biotoop) en 

niet in de natte sfeer 

“beweiden zonder 
beperking weidedatum” 

of  “maaien na 1 juni” 
 

Bij voorkeur met het oog 
op vergroting 

sluitingsgraad biologisch 

waardevolle biotopen 
Akkers Akkers met akkerkruidflora (b*) Vollevelds beheer 

akkerland 
Behoud aanwezige 
akkerkruidflora; 

akkerbroedvogels 
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Akkers zonder opvallende 

akkerkruidflora 

Beide pakketten beheer 

akkerland 

Bij voorkeur me het oog 

op vergroting 

sluitingsgraad biologisch 
waardevolle biotopen 

en/of kansen op 

uitbreiding akkerkruidflora 

vergroten; 
akkerbroedvogels 

(1) telkens worden alle varianten van de karteringseenheid bedoeld, tenzij 
specifiek vermeld; ook complexen van deze eenheden met andere eenheden 
horen tot de vermelde categorieën (b.v. hpr + da, hp* + ms) 
(2) de differentiatie tussen BWK-types is enkel mogelijk voor het areaal van de 
BWK, versie 2  
(3) als de biomassaproductie hoog is (b.v. eerste aanvraag en hoog productieve 
types): begrazen zonder beperking tijdstip; velen zullen meest optimaal onder 
“maaien of begrazen na 1 juni” vallen; de minst productieve onder “maaien of 
begrazen na 16 juni”; vooraf een strikte opdeling van deze categorie maken i.f.v. 
de beheerspakketten is evenwel met de beschikbare kennis onmogelijk 
(4) hp of hx in valleien en natte depressies en/of hp en hx met kb(a,s,fr) of 
kh(a,s,fr) kan voorzien worden als differentiatie van de pakketten “na 16 juni” 
 
 
In algemene termen is de inzet van beheerovereenkomsten minder 
opportuun voor halfnatuurlijke graslanden, omdat de in de 
pakketten voorziene maatregelen, afhankelijk van de 
uitgangssituatie, verlies van natuurwaarden tot gevolg kunnen 
hebben. Tevens is de “vervangbaarheid” van dergelijke systemen 
eerder laag, en de zeldzaamheid dermate groot, dat de kans op 
verlies of aftakeling van dergelijke biotopen dient geminimaliseerd 
te worden. Aankoopbeleid vormt hiertoe het meest geëigende 
instrument (Decleer, K. et al, 2001). Graslanden met verspreide 
natuurwaarde en intensieve graslanden komen wel in aanmerking 
voor beheerovereenkomsten, op voorwaarde dat het herstel van 
botanische waarden voorop staat én er dus gestreefd wordt om op 
termijn te kunnen overstappen naar beheerspakketten gekoppeld 
aan beter ontwikkelde graslandvegetaties. 
 
De aanwezigheid van een vegetatie op zich is geen voldoende 
voorwaarde voor het voorkomen van een soort. Veelal werd er van 
uitgegaan dat vegetatieherstel op termijn vanzelf zou leiden tot 
herstel van de bijbehorende fauna. Deze vooronderstelling gaat 
echter lang niet altijd op. Fauna reageert veel meer op de structuur 
van het landschap (b.v. versnipperingsgraad, vegetatiestructuur) en 
het voedselaanbod (hoeveelheid en beschikbaarheid). Veel 
kritische soorten stellen bijkomende eisen aan hun milieu (voedsel, 
dekking, voorkomen van verschillende successiestadia in mozaïek), 
die essentieel zijn voor het al of niet geschikt zijn van hun habitat 
(Van Duinen, G-J. et al, 2004). Daarom wordt voor de belangrijkste 
faunadoelsoorten van het natuurrichtplan Hoge Kempen nagegaan 
in welke mate beheerovereenkomsten geschikt zijn voor herstel of 
behoud van deze soort. Veel faunasoorten van de hoge Kempen 
zijn gebonden aan warme, droge schraalgraslanden. De 
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ecologische vereisten van deze soorten worden opgesomd in tabel 
2.  
 
Tabel 3 geeft  een overzicht van de knelpunten van de 
verschillende pakketten beheerovereenkomsten om te voldoen aan 
de ecologische vereisten van deze doelsoorten. 
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Tabel 2. Ecologische vereisten van fauna-natuurdoeltypen 
Doelsoort Ecologische vereisten 

Veldparelmoervlinder 
 
(De Vries, W.M.F, 2004) 

• Op landschapsniveau bestaat het geschikt biotoop uit vrij open tot  halfopen landschappen met veel kleinschalige afwisseling van 

korte en overstaande vegetaties. Geschikte biotopen zijn steeds zonnig, maar worden toch beschut door opgaande bosranden, 

struiken of struwelen, die voor een warm microklimaat zorgen.  
• Voor volwassen vlinders dienen voldoende nectarplanten aanwezig te zijn zoals biggenkruid, muizenoortje, knoopkruid en 

margriet. De waardplant voor de rupsen is smalle weegbree. De planten moeten voorkomen in zeer hoge dichtheden in schrale 

vegetaties die snel opwarmen: het gaat dus om ijle vegetaties met een hoog aandeel open plekken. Bovendien moeten in de 

onmiddellijke nabijheid hogere, overstaande vegetaties beschikbaar zijn, waarin de rupsen vanaf eind augustus overwinteren. 

Hoewel de waardplanten en nectarplanten dus algemeen verspreid in Vlaanderen voorkomt, zijn slecht een beperkt aantal 

plaatsen geschikt omdat de vereiste afwisseling tussen lage en hoge vegetaties met overgangen naar struweel zeer zeldzaam 

geworden zijn. 
• Vliegperiode: begin mei tot half juni 

• Eitjes komen uit na afzet. Rupsen leven eerst in nest op waardeplant. In het najaar spinnen ze een nieuw nest in aangrenzende 

hogere vegetatie. Overwinteren als rups en leven in lente opnieuw op smalle weegbree en zonnen voor verpopping veel op 

vegetatieloze open plekken. Verpopping in dichte vegetatie. 
Kleine parelmoervlinder 
 
(Maes D. et al, 1999) 

• Droge, schrale graslanden. Eitjes worden afgezet op viooltjes, voornamelijk driekleurig viooltje en akkerviooltje. Voldoende 

nectaraanbod voor volwassen vlinders in ruigten 
• Vliegperiode: meerdere elkaar overlappende generaties van begin april tot eind oktober 

• Eitjes komen uit na afzet. Rupsen overwinteren 

Klaverblauwtje 
 
(Maes D. et al, 1999) 

• Schrale graslanden. Waardplant voor de rups is rode klaver, waarvan de bloemhoofdjes dienen als voedsel. Essentieel is 

behoud van schrale voedselomstandigheden en gefaseerd maaibeheer. Door verrijking van de bodem valt de bloeiperiode van 

rode klaver niet meer samen met de vliegperiode van de vlinder. Klaverveld mag ook niet  te veel gemaaid worden omdat vlinder 

zijn cyclus dan niet meer kan voltooien. 
• Vliegperiode: 1e periode : half mei – eind juni, 2e periode: midden juli-eind augustus   

• Eitjes: komen uit na afzet. Rupsen overwinteren in strooisellaag. 

Veldkrekel 
 
(Decleer K. et al; 2000)  

• warme en droge biotopen op zandige bodems, zoals schrale graslanden, wegbermen, heideterreinen, kapvlakten en schrale 

onkruidakkertjes 
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Doelsoort Ecologische vereisten 

Heivlinder 
 
(Maes D. et al, 1999) 

• droge heide en heischrale graslanden. Eieren worden afgezet op graspollen (voornamelijk schapengras, daarnaast ook 

struisgras, dravik, zwenkgras). Graspollen bij voorkeur omringd door naakte bodem of korte vegetatie voor warm microklimaat. 

Eitjes worden vlak boven de bodem op de plant afgezet 
• Voor volwassen vlinder is voldoende nectaraanbod noodzakelijk. 

• Vliegperiode: juli-begin september  

• Eitjes: komen uit na afzet. Rupsen overwinteren in of op de grond. 

Kommavlinder 
 
(Maes D. et al, 1999) 

• Pioniersvegetaties van droge heide met korstmossen en droge schrale graslanden op zandgronden. Eiafzet gebeurt op  

buntgras- of schapengraspollen op kale bodem (warm microklimaat). Eitjes worden afgezet op de basis van de plant.  
• Volwassen vlinders vragen groot nectaraanbod in bloemrijke ruigten of struikheivegetaties 

• Vliegperiode: midden juli-eind augustus 

• Eieren overwinteren en komen uit in februari-maart 

Geelgors 
 
(Maes D. et al, 1999) 

• Nestplaats bestaat uit struiken of ruigten, laag tegen de grond. Ideaal zijn lage (1.40m) en dikke hagen (1.20 m) met ongemaaide 

grasrand van minimaal 1 m breed. Opgaand groen is tevens vereist als zangpost.  
• Zomervoedsel: kruidenrijke bermen, grachten en ruigten met  insecten en grotere zaden.  

• Wintervoedsel: voldoende zetmeelhoudende zaden aan de oppervlakte, in het bijzonder granen, ook graszaden. Stoppelvelden 

langs houtkanten of kruidenrijke ruigten zijn het best. 
Grauwe klauwier 
(Van Duinen, G-J et al, 

2004) 

• Kleinschalige, gevarieerde, halfopen tot open cultuurlandschappen met een rijke flora en fauna waar structuurrijke vegetaties van 

doornstruwelen, bosjes en alleenstaande struiken domineren. Bloemrijke hooilanden en vloeiweiden met veel hagen, inclusief tal 

van doornstruiken als meidoorn, sleedoorn en hondsroos. In het territorium zijn altijd enkele doornstruiken of prikkeldraad vereist 

om prooien op vast te spiesen (grote insecten, muizen, hagedissen en kleine vogels). De grootte van zijn prooivoorraad zou de 

vrouwtjes leiden bij het kiezen van een partner. Broedperiode loopt van mei tot juli. 
• Essentieel voor deze soort is een voldoende aanbod van grote insecten, zowel in aantal soorten als in dichtheid. Een divers 

spectrum van grote ongewervelden is nodig om gedurende de hele dag en het hele seizoen over voldoende voedsel te 

beschikken om jongen groot te brengen  
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Tabel 3. Knelpunten van beheerovereenkomsten t.o.v. 
faunanatuurdoelen van de Hoge Kempen  

Type 
overeenkomst 

Knelpunten t.o.v. faunadoelen 

Botanisch beheer 

grasland Beweiden  

1 of 16 juni 

1) Veebezetting: Intensieve begrazing leidt tot verdwijnen van structuurvariatie terwijl de vereiste open vegetaties met droog en warm 

microklimaat niet hersteld worden (Van Duinen et al, 2004). De standaardbegrazingsdichtheid voor een “beheersovereenkomst natuur” 

bedraagt maximaal 2 GVE/ ha/jaar. Voor een beheersovereenkomst “Botanisch beheer grasland” kan de begrazingsdichtheid wel 

bepaald worden door een deskundige. Knelpunt is dat de vereiste veedichtheid  voor een rijke ongewerveldenfauna  (vb.  0.1-0.4 

GVE/ha/jr voor behoud van veldparelmoervlinder) veel lager ligt dan 2 GVE/ha/jr. Zulke lage begrazingsdichtheden zijn alleen mogelijk 

op zeer schrale percelen. Anders wordt de vegetatie te dicht en verdwijnen de vereiste ijle vegetaties met onbegroeide zandplekken  
2) Periode: standaardperiode voor beweiden is vanaf 1 of 16 juni. in functie van rijke ongewerveldenfauna gebeurt dit beter pas vanaf juli 

tot augustus. Voor de meest kritische soorten zoals veldparelmoervlinder mag men dieren pas inscharen vanaf de herfst of nabeweiding 

met schapen in de winter 
Botanisch beheer 

grasland Maaien 1 

of 16 juni 

3) Geen gefaseerd maaibeheer: de actuele botanische beheerovereenkomsten voorzien geen gefaseerd maaibeer maar gaan uit van één 

uniforme maaidatum. De noodzakelijke afwisseling tussen hoge en lage vegetaties kan niet gerealiseerd worden op perceelsniveau. Voor veel 

doelsoorten is aanwezigheid van onbegroeide plekken die snel opwarmen cruciaal (heivlinder, kommavlinder, veldparelmoervlinder). Deze 

fase kan pas bereikt worden bij verregaande verschraling, waarbij de productie van deze graslanden marginaal wordt. 
4) Maaiperiode:  valt midden in broedseizoen grauwe klauwier en rupsenstadium van kritische soorten zoals klaverblauwtje, 

veldparelmoervlinder en kleine parelmoervlinder. Hierdoor vermindert het voedselaanbod van ongewervelden in de meest kritische periode 

voor insecteneters zoals grauwe klauwier. De optimale maaiperiode van eind mei voor veldparelmoervlinder kan wel gerealiseerd worden via 

de overeenkomst van maaien 1 juni. Bijkomende voorwaarde is dan wel dat voor 16 juni gemaaid wordt en dat het maaisel direct na maaien 

afgevoerd wordt, voor ei-afzetting plaatsvindt. Een beheersovereenkomst maaien na 16 juni is uitgesproken negatief voor 

veldparelmoervlinder gezien dan veel eitjes of rupsen vernietigd worden. 
Botanisch beheer 

Akkerland: 
• volle veld 

• perceelsrand 

5) Bemestingsperiode: toedienen van mengmest op het perceel is slechts toegelaten in de periode van 1 april tot en met 31 augustus; dit is 

knelpunt voor teelt van zomergraan, dat al wordt al gezaaid in maart. Voor geelgors is aanwezigheid van zomergraan zeer gunstig. Berijden in 

deze periode is ook negatief voor kritische dagvlinders zoals kleine parelmoervlinder 
 6) Vruchtwisseling: beheersovereenkomst verplicht vruchtwisseling met (a) ten minste één maal per 2 jaar een graangewas en (b) één maal 

per 6 jaar een vlinderbloemige: voor akkervogels moet dit gecombineerd worden met stoppelvelden, ongemaaide grasstroken of kruidenrijke 

ruigtes 
7) bemesting bij voorkeur met stalmest tot 50 % van de geldende bemestingsnorm: te voedselrijk (stalmest of bemesting in het 

algemeen?)voor meest kritische faunasoorten van schrale biotopen door snelle groei van gewassen 
Soortenbescher- 8) roterende maatregelen: voor minder mobiele soorten, die hun levenscyclus op een beperkte ruimte voltooien (kleine parelmoervlinder) zijn 

Verwijderd: 

Verwijderd: 
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ming akkervogels roterende maatregelen ongeschikt. Deze maatregelen zijn wel geschikt voor akkervogels en meer mobiele soorten zoals veldkrekel. 
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Uit tabel 3 kan men de volgende conclusies trekken: 
  
1) De beheerovereenkomsten botanisch graslandbeheer zijn niet 
afgestemd op de faunadoelen van droge schraalgraslanden, door 
de opgelegde bewerkingen in de meest kritische periode van eind 
juni tot augustus. De volledige levenscyclus van de meeste 
doelsoorten (dagvlinders) kan niet binnen deze graslanden 
plaatsvinden of de vereiste voedselbron wordt op kritische periodes 
sterk gereduceerd (grauwe klauwier). De voor deze soorten 
vereiste structuurvariatie kan alleen bereikt worden op schrale 
graslanden met een zeer extensieve begrazing of gefaseerd 
maaibeheer. Dit stemt overeen met de hoger vermelde opmerking 
dat botanische beheerovereenkomsten minder geschikt zijn voor 
halfnatuurlijke graslanden (ha, hu, hm) maar eerder voor behoud of 
herstel van soortenrijke cultuurgraslanden (hp+, hp*). 
 
 Inzet van deze beheerovereenkomsten voor fauna van  
schraalgraslanden heeft slechts zin:   
• wanneer deze percelen direct aansluiten op mantel-
zoomvegetaties of schrale graslanden, die pas later op het seizoen 
gemaaid of beweid worden. 
• Wanneer voldoende structuurvariatie gecreëerd kan worden 
door gefaseerd maaien of een zeer extensieve begrazing.  
• Indien ze een overgangsbeheer vormen naar de ontwikkeling 
van halfnatuurlijke schrale graslanden, waarop nadien specifiek 
beheer kan gevoerd worden, afgestemd op de ecologische eisen 
van de fauna. 
 
 2) De beheerovereenkomsten voor botanisch akkerbeheer en 
soortenbescherming akkervogels zijn vooral zinvol voor 
akkeronkruiden, akkervogels en meer mobiele soorten zoals 
veldkrekel. Voor de meest kritische faunasoorten van droge 
schraalgraslanden en schrale pionierbiotopen zijn deze 
overeenkomsten ongeschikt door de te intensieve grondbewerking 
en bemestingsregimes.  
 
 

3. Toepassing op deelgebieden van het 
natuurrichtplangebied Hoge Kempen 

 
Globaal bevat het natuurrichtplan een goed onderbouwde ecologische 
visie voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden van de 
Hoge Kempen.  
 
De beoogde visie stemt overeen met de versterking van de typische 
natuurwaarden van voedselarme bossen, heide en schraalgraslanden, 
waarvoor het gebied een hot-spot vormt voor biodiversiteit in Vlaanderen.  
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De vraag is of beheerovereenkomsten een effectief instrument zijn voor 
realisatie van deze visie. De tabel op de volgende bladzijden geeft per 
deelgebied een analyse van de inzet van beheersovereenkomsten op 
basis van de in deel 2 vermelde ruimtelijke en ecologische criteria. 
 
Voor de actuele natuurwaarden werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van 
BWK-versie 2 (bestand BWK0506_Limburg), aangevuld met informatie 
van het natuurrichtplan Hoge Kempen. 
 
Het aandeel cultuurgronden werd bepaald op basis van de gegevens van  
landbouweconomische studie van het natuurrichtplan, Hoge Kempen, 
opgemaakt door VLM op basis van de gegevens van 2003. Als gevolg van 
de GIS-analyse verschillen de berekende oppervlaktes licht van de cijfers 
van de VLM. De totale oppervlakte van de cultuurgronden binnen het 
natuurrichtplangebied bedraagt 467 ha. Hiervan wordt 240 ha 
overgedragen naar ANB in het kader van de berggrindontginning en 
daarbij samengaande compensaties voor natuur. Deze cultuurgronden 
werden niet opgenomen in de evaluatie gezien het beheer zal gebeuren 
door ANB. De resterende oppervlakte cultuurgronden in het 
natuurrichtplangebied bedraagt dus 227 ha.  
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Gebied Visie natuurrichtplan  Actuele natuurwaarden Evaluatie 

Gebied 1.3 Platte 
Lindenberg, 
Dilserheide en 
landelijke omgeving  
 
Beheerovereenkomsten 
MO1 

Droog grasland: ontwikkeling van 

open graslanden in mozaïek met 

voedselrijkere graslanden. Herstel 

van gaspeldoornstruweel en 

structuurrrijke overgangen tussen 

grasland en bossen 
 
Natuurdoeltype: schrale graslanden 

heischraal grasland, glanshaver- en 

kamgrasgrasland 
Gaspeldoornstruweel 
 
Doelsoorten: grauwe klauwier, 

gladde slang, veldparelmoervlinder, 

veldkrekel, gaspeldoorn, 

roodborsttapuit en kwartel 
 
Natuurdoelen bereiken via 

beheersovereenkomst botanisch 

beheer  

droogdal met steile hellingen. 
Waardevolle ecotopen van 

droge heide (cgb), struweel 

(sp, sg) en talud (kt) met 

boomopslag (qb, p*)  

Aangrenzende percelen boven 

de steilrand bestonden 

volgens BWK1 uit vergraste 

heide (cm+qb) maar zijn 

actueel akker.  
 
Actuele natuurwaarden van 

schraal grasland en struweel 

zijn sterk versnipperd en 

achteruit gegaan t.o.v. BWK1. 

De actueel aanwezige akkers 

in natuurgebied zorgen voor 

randeffecten van bemesting en 

pesticiden naar de resterende 

heiderelicten op de helling van 

het droogdal.   

Ruimtelijke criteria: dit gebied vormt een overgang van 

type 2 gebied (hoogwaardige natuur teruggedrongen tot 

relicten) naar type 1-gebied (grote potenties voor herstel 

van hoge natuurwaarden door zandsubstraat, steile 

helling, rechtstreeks aansluitend op groot natuurcomplex 

van de steilrand van het Kempens plateau). 
 
Ecologische criteria: beheerovereenkomsten Botanisch 

beheer zijn alleen geschikt in de overgangsfase voor 

herstel van graslanden en een verschralingsbeheer op 

deze percelen. Op die manier kan men de aangrenzende 

natuurrelicten bufferen tegen vermesting vanuit 

aangrenzende percelen en geleidelijk verschralen. Om de 

beoogde natuurdoelen van halfnatuurlijke graslanden met 

hoge faunawaarden te bereiken dient in een latere fase 

overgegaan te worden naar zeer extensieve begrazing van 

0.1-0.4 GVE/ha of gefaseerd maaibeheer 
 
Aandeel aangegeven cultuurgronden/totale 

oppervlakte visiegebied: 10 ha /18 ha 
 

Gebied 1.4 Bossen te 

Dorne en Schootshei, 
plaatselijk met 
akkercomplexen 
 
Beheerovereenkomsten 
MO2 
 

Droog bos met akker, grasland en 

houtkanten 
 
Eerder kleinschalige akkers (0.5-1 

ha) met ecologisch interessante 

teeltfrequentie en variatie (mix van 

graangewas, vlinderbloemigen en 

andere akkergewassen)  
• Geen herbiciden of 

insecticiden 

Voornamelijk droge 

naaldbossen (ppm*, ppa) met 

heiderelicten (cm, cp,cv) en 

enkele akkerenclaves in bos. 

Buiten de boscomplexen 

liggen een aantal waardevolle 

maar kleine gebiedjes met 

eikenberkenbos (qb) of  goed 

ontwikkelde bomenrijen met 

zomereik. Het gebied is 

Ruimtelijke criteria: deze zone betreft een type 1 gebied: 

bossen (actueel vooral naaldbossen met enkele 

loofboskernen) domineren het gebied. De akkers zijn 

ecologisch minder waardevolle biotopen en vormen 

intensief bewerkte landbouwenclaves in een voedselarm 

boscomplex. Vanuit natuuroogpunt dient men te streven 

naar uitdoving van het landbouwgebruik om lokale 

deposities in voedselarm bos te verminderen.  
 
Ecologische criteria: het gebied voldoet niet aan de 
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• Geen gebruik van 

kunstmest.  
• Stalmest  of 

(gecomposteerd) organisch 

materiaal is mogelijk zolang 

< 150 kg N/ha 
• 5-10 % van akkergewassen 

op veld laten 
• Dun zaaiverband (< 120 

kg/ha) en akkerranden niet 

inzaaien 
 
Graslanden beheerovereenkomsten 

beweiden of maaien 

onderdeel van de ecologische 

verbinding tussen de Hoge 

Kempen en de Bosbeekvallei 

criteria van soortenbescherming akkervogels: het 

hoofdaandeel van het landgebruik bestaat uit bos en de 

bossen zijn meestal groter dan 5 ha. Bovendien zijn de 

landbouwpercelen te beperkt in oppervlakte en te 

versnipperd om op bedrijfsniveau een effectief 

beheerspakket op te stellen.  
 
Het natuurtype droog bos (Wintereiken-beukenbos en 

Zomereiken-Berkenbos) is zeer gevoelig voor verzuring en 

vermesting. Hierdoor verdwijnen veel typische mossen en 

paddenstoelen en ontstaat een meer grazige ondergroei 

met o.a. bochtige smele en storingsindicatoren zoals 

brede stekelvaren, smalle stekelvaren, gladde witbol en 

bramen (Stortelder A.H.F. et al, 1999). Het handhaven van 

de landbouwenclaves zorgt enerzijds voor rechtstreekse 

deposities vanuit de aangrenzende percelen. Anderzijds 

zorgen de open plekken ook voor een sterke verhoging 

van de lengte van bosranden. Langs deze bosranden 

treedt een sterke verhoging van atmosferische deposities 

op waardoor er veel extra nutriënten en vervuilende 

stofdeeltjes afgezet worden (Weathers, K.C. et al, 2001)  

Handhaving van het agrarisch gebruik in de bosenclaves 

vormt dus een  knelpunt voor ontwikkeling van grote, goed 

gebufferde eenheden van voedselarme, droge loofbossen. 

Om die reden zijn de voorgestelde beheerovereenkomsten 

botanisch beheer hier minder geschikt.  
Gebied 1.4 grenst wel aan een kerngebied voor Geelgors 

in het aangrenzend landbouwgebied Dornerheide en 

Ruwmortelheide dat wel aan alle criteria voor akkervogels 

voldoet. Hier is inzet van beheerovereenkomsten van 

botanisch beheer en soortenbescherming Akkervogels 
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voor KLA’s wel relevant. 
 
Aandeel aangegeven cultuurgronden/totale 

oppervlakte visiegebied: 45 ha /513 ha 
  

Gebied 3.3 Ven en 
Schrale graslanden 
tussen N75 en Oude 

Hoeverweg 
 
Beheerovereenkomsten 
MO1 
 

Herstel van voedselarm, zeer zwak 

gebufferd ven (habitat 3110) met 

kensoorten van het 

dwergbiezenverbond en 

oeverkruidverbond, in grotendeels 

open landschap, omgeven door 

onbemeste graslanden (heischrale 

graslanden of iets voedselrijkere 

graslanden). Lokaal kunnen 

houtkanten of kleine bosjes aanwezig 

zijn. 
 
 

Verbossend ven met laagveen 

(ms) en oligotroof 

wilgenstruweel (so), 

aangrenzende percelen 

bestaan uit hp- of hx 

graslanden. Dit ven vormt een 

hydrologisch geïsoleerd 

hangven boven een 

ondoordringbare laag met een 

beperkt lokaal inzijggebied. 
 
Stukken langs de Oude 

Hoeverweg vormen een 

droogdal met steile 

zuidgeëxposeerde hellingen 

en waardevolle ecotopen van 

ruigte met boom- en 

struikopslag (ku*) Ze worden 

actueel beheerd door ANB 

Ruimtelijke criteria: type 1-gebied: rechtstreeks 

aansluitend op groot natuurcomplex van Lanklaarderbos  

en grote potenties voor herstel van hoge natuurwaarden 

door hydrologisch geïsoleerde  ligging en nabijheid van het 

waardevolle vennencomplex van Heuvelsven-Kruisven. 
 
Ecologische criteria:  herstel van zwak gebufferd ven 

(habitat 3110) vereist natuurlijke hydrologie zonder 

drainage of ontwatering en zonder  inspoeling van 

bemesting en  biociden vanuit aangrenzende percelen. De 

actueel aangrenzende  akkers en intensieve graslanden 

liggen in het lokaal voedingsgebied van het ven en vormen 

een knelpunt voor herstel van een goede waterkwaliteit 

(uitspoeling van meststoffen en pesticiden). 
 
Herstel van habitat 3110 vereist continue afwezigheid van 

bemesting en biociden. Dit kan niet gegarandeerd worden 

met beheerovereenkomsten op 5-jaarlijkse basis. Inzet 

van beheerovereenkomsten botanisch beheer ter hoogte 

van het ven is dus alleen zinvol indien er ook een 

permanent verbod op bemesting en gebruik van biociden 

komt. 
 
Graslanden langs de Oude Hoeverweg: 

beheerovereenkomsten botanisch beheer zijn alleen 

geschikt in de overgangsfase voor herstel van graslanden 

en een verschralingsbeheer op deze percelen. Om de 
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beoogde natuurdoelen van halfnatuurlijke graslanden met 

hoge faunawaarden te bereiken dient in een latere fase 

overgegaan te worden naar zeer extensieve begrazing van 

0.1-0.4 GVE/ha of gefaseerd maaibeheer. Deze 

graslanden zijn eigendom van ANB zodat 

beheerovereenkomsten niet kunnen afgesloten worden. 
 
Aandeel aangegeven cultuurgronden/totale 

oppervlakte visigebied: 1 ha /24 ha 
Gebied 4.3 Mijnterrein 
Eisden en graslanden 
langs kolenspoor 
 
Beheerovereenkomsten 
MO1 

Open landschap met schrale 

graslanden in mozaïek met iets 

voedselrijkere bloemrijke graslanden. 

Herstel van gaspeldoornstruweel en 

structuurrrijke overgangen tussen 

grasland en bossen 
 
Doelsoorten: grauwe klauwier, 

gladde slang, boomleeuwerik, 

kommavlinder, 

blauwvleugelsprinkhaan, heivlinder, 

veldkrekel en gaspeldoorn 

Terril met opslag van berken 

en waardevolle thermofiele 

pioniervegetaties en schrale 

graslanden (ku*, bet, ae, ap, 

qb, sz, cg, cgb): Dit resulteert 

in waardevol kerngebied voor 

fauna met  

blauwvleugelsprinkhaan, 

gladde slang, heivlinder, 

veldkrekel.  
 
Daarnaast komen ook grote 

open waterpartijen met 

waardevolle oeverzones voor 

die ondermeer van belang zijn 

voor rugstreeppad. 

Ruimtelijke criteria: type 1-gebied: rechtstreeks 

aansluitend op groot natuurcomplex van Lanklaarderbos , 

grote potenties voor herstel van hoge natuurwaarden door 

hydrologisch geïsoleerde ligging  en nabijheid van 

waardevolle vennencomplex van Heuvelsven-Kruisven. 
 
Ecologische criteria: beheerovereenkomsten botanisch 

beheer zijn alleen geschikt in de overgangsfase voor 

herstel van graslanden en een verschralingsbeheer op 

deze percelen. Om de beoogde natuurdoelen van 

halfnatuurlijke graslanden met hoge faunawaarden te 

bereiken dient in een latere fase overgegaan te worden 

naar zeer extensieve begrazing van 0.1-0.4 GVE/ha of 

gefaseerd maaibeheer 
 
Aandeel aangegeven cultuurgronden/totale 

oppervlakte visigebied: 6 ha /221 ha  
Gebied 5.4 
Beheerovereenkomsten 
MO2 

Open schrale graslanden in complex 

met heide en pioniersvegetaties en 

akkergewassen op schrale 

zandgronden 
teeltfrequentie en variatie (mix van 

graangewas, vlinderbloemigen en 

Actueel ecologisch minder 

waardevolle akkers. Via het 

RUP-berggrind werden deze 

akkers eigendom van ANB, die 

hier gestart is met een 

omvormingsbeheer naar 

Ruimtelijke criteria: type 1 gebied: actueel beperkte 

natuurwaarden. Rechtstreeks aansluitend op waardevolle 

heidegebieden van Mechelse heide en Peensbos en te 

ontwikkelen of in ontwikkeling zijnde natuurwaarden in de 

zandgroeves van LBU en Kikbeek. 
 

Verwijderd:  
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andere akkergewassen)  
Geen herbiciden of insecticiden 
Geen gebruik van kunstmest. 

Stalmest  of (gecomposteerd) 

organisch materiaal is mogelijk 

zolang 
• < 137 kg N/ha 

• 5-10 % van akkergewassen 

op veld laten 
• zaaiverband: niet 

geëxpliticeerd! 

• akkerranden niet inzaaien 
 
Graslanden: maaibeheer aangepast 

aan beoogde doelsoorten en/of 

nabegrazing met paarden  
 
Doelsoorten: grauwe klauwier, 

grauwe kiekendief, 

veldparelmoervlinder, kleine 

parelmoervlinder, kommavlinder, 

heivlinder, veldkrekel, geelgors en 

andere. 

botanisch waardevolle akkers 

en droog schraalgrasland 

Ecologische criteria: beheerovereenkomsten botanisch 

beheer grasland zijn alleen geschikt in de overgangsfase 

voor herstel van graslanden of ecologische waardevolle 

akkers en een verschralingsbeheer op deze percelen. Om 

de beoogde natuurdoelen van halfnatuurlijke graslanden 

met hoge faunawaarden te bereiken dient in een latere 

fase overgegaan te worden naar zeer extensieve 

begrazing van 0.1-0.4 GVE/ha of naar een gefaseerd 

maaibeheer. 
 
Het gebied voldoet niet aan de criteria van 

soortenbescherming akkervogels: het betreft kleine 

akkerenclaves temidden van grote bos- en 

heidecomplexen en de percelen zijn geen deel van grotere 

landbouwbedrijven, waarvoor op bedrijfsniveau een 

akkervogelmaatregelen kunnen genomen worden.  
 
Aandeel aangegeven cultuurgronden/totale 

oppervlakte visigebied: 0 ha/43 ha: gebied grotendeels 

eigendom van ANB waardoor beheerovereenkomsten niet 

inzetbaar zijn. 
 

Gebied 6.5 Gebied 

Onder de Berg en 
omgeving 
Psychiatrisch 
ziekenhuis 
 
Beheerovereenkomsten 

MO2 

Open heischrale graslanden en 

heiden in complex met 

pioniersvegetaties en 

akkergewassen. Lokaal vormen 

bosjes en houtkanten een 

meerwaarde. 
 
Doelsoorten o.a. Grauwe kiekendief, 

grauwe klauwier, 

actueel intensieve akkers aan 

de voet van Kempens plateau, 

tussen grote 

naaldboscomplexen. Nog 

enkele heiderelicten (cgb) 
 

Ruimtelijke criteria: type 1 gebied: actueel beperkte 

natuurwaarden maar volledig omgeven door bossen of 

heiden en rechtstreeks grenzend aan zeer waardevolle 

natuurkernen rond de groeve Kikbeek en vallei van de 

Ziepbeek. 
 
Ecologische criteria: beheerovereenkomsten botanisch 

beheer zijn alleen geschikt in de overgangsfase voor 

herstel van graslanden en een verschralingsbeheer op 

Verwijderd:  
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veldparelmoervlinder, kleine 

parelmoervlinder, heideblauwtje, 

kommavlinder, veldkrekel, 

klaverblauwtje, geelgors 

deze percelen. Om de beoogde natuurdoelen van 

halfnatuurlijke graslanden met hoge faunawaarden te 

bereiken dient in een latere fase overgegaan te worden 

naar zeer extensieve begrazing van 0.1-0.4 GVE/ha of 

gefaseerd maaibeheer. 
 
Het gebied voldoet niet aan de criteria van 

soortenbescherming akkervogels: het betreft een 

akkerenclave temidden van grote bos- en 

heidecomplexen. KLE’s ontbreken grotendeels in het 

gebied. Landbouw vormt geen hoofdactiviteit in het 

gebied. 
 
Aandeel aangegeven cultuurgronden/totale 

oppervlakte visiegebied: 0 ha / 77 ha 
Gebied 6.6 Daalbroek, 
Zangersheide en 
Pietersheim 
 
Beheerovereenkomsten 
MO2 

Droog bos met grasland 
 
Kam- en glanshavergraslandtype 

Doelsoorten: klaverblauwtje-

veldparelmoervlinder 
Bovenloop Asbeek: laaglandbeek 

met beekprik 
 

Omgeving Keestrobos: 

ecologisch zeer waardevolle 

loofbossen (so, qb) in complex 

met naaldbossen, waardevolle 

dottergraslanden en natte 

ruigten (hf, hc, hj). Aan de 

rand liggen vooral intensieve 

graslanden en akkers (hp, hx, 

b). Dit gebied is een zeer 

belangrijke ecologische 

corridor tussen de Hoge 

Kempen en de Maasvallei 
 
Zangersheide en Asbeekvallei 

ter hoogte van Heidemolen: 

belangrijke populatie beekprik. 

Zangersheide: graslanden met 

Ruimtelijke criteria: type 2-gebied: enkele zeer 

waardevolle relicten, omgeving bestaat vooral uit 

ecologisch matig waardevolle naaldbossen of intensieve 

akkers of cultuurgraslanden.  
 
Ecologische criteria:  
Beheerovereenkomsten botanisch beheer zijn geschikt 

voor Zangersheide en Daalbroek indien de percelen 

rechtstreeks kunnen aansluiten op zones met gefaseerd, 

kleinschalig maaibeheer en er een grote landschappelijke 

variatie aanwezig is (veel bosjes, ruigte en struweel).  
 
Deze overeenkomsten zijn ook geschikt voor de buffering 

van percelen ter hoogte van de Heidemolen (leefgebied 

beekprik).  Duurzame bescherming van dit beektraject 

vereist echter continue afwezigheid van bemesting en 

biociden, wat niet kan gegarandeerd worden met 
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bomenrijen, voornamelijk 

intensief cultuurgrasland in 

functie van paardenstoeterij. In 

samenspraak met ANB zullen 

bepaalde zones gefaseerd 

maaibeheer en extensief 

begrazingsbeheer krijgen in 

functie van kritische fauna 

beheerovereenkomsten op 5-jaarlijkse basis. Inzet van 

Botanisch beheerovereenkomsten is dus alleen zinvol 

indien er ook permanent verbod op bemesting en gebruik 

van biociden komt op percelen langs de Asbeek. 
 
Aandeel aangegeven cultuurgronden/totale 

oppervlakte visiegebied: 88 ha / 219 ha 
 

Gebied 7 
Kanaalbermen Zuid-
Willemsvaart  
Beheerovereenkomsten 
MO1 
 

Uitbreiding van areaal voedselarme 

tot matig voedselarme graslanden.  
 
Doelsoorten: klaverblauwtje, 

kommavlinder, heivlinder, 

blauwvleugelsprinkhaan  
 

Kanaalbermen met 

aangrenzende bosjes (qb, sf, 

lh, vn), ruigten (sz, hr), 

graslanden (hp*, hp) en akkers 

(b). Ten westen van het kanaal 

ligt verlaten groeve 

Gerstenbos met boomoplag en 

waterplassen. 

Ruimtelijke criteria: type 2-gebied: enkele zeer 

waardevolle natuurrelicten, grotendeels matig waardevolle 

biotopen. Het gebied vormt een belangrijke ecologische 

corridor doorheen een zone met veel bebouwing en 

industrieterreinen.  
 
Ecologische criteria: beheerovereenkomsten botanisch 

beheer zijn geschikt voor cultuurgraslanden en akkers 

gezien de percelen rechtstreeks aansluiten op 

kanaalbermen, waar een gefaseerd, kleinschalig 

maaibeheer zal uitgevoerd worden in functie van kritische 

dagvlinders en er een grote landschappelijke variatie 

aanwezig is (veel bosjes, ruigte en struweel). 
 
Groeve Gerstenbos in noordelijk deel uitsluiten: geen 

cultuurgronden, privé-eigenaar. 
 
Aandeel aangegeven cultuurgronden/totale 

oppervlakte visiegebied: 20 ha / 105 ha 
 

 

Verwijderd: ,
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4. Besluit 
 
1) Het Nationaal Park Hoge Kempen is een voor Vlaanderen uitzonderlijk grote 

eenheid natuur van bijna 4.000 ha met voedselarme bossen, heide, droge 
schraalgraslanden en vennen. De resterende oppervlakte cultuurgronden bedraagt slechts  

227 ha wat overeenkomt met circa 2.7 % van de totale oppervlakte.  Een recente evaluatie 

van de Ecologische hoofdstructuur in Nederland bevestigt het cruciale belang van 
versterking van deze Grote Eenheden Natuur voor het duurzaam behoud van 

biodiversiteit. Het natuurbeleid dient zich hier te richten op aanpak van de enclaves en 

interne maatregelen om versnippering tegen te gaan. Beheersovereenkomsten zijn meer 
aangewezen binnen mozaïeklandschappen met kleinere, dicht bij elkaar gelegen 

natuurkernen om de verbindende werking tussen de natuurkernen te herstellen en het 

omliggende landgebruik af te stemmen op de kwaliteitseisen van deze natuurgebieden 
(Lammers, G. W. et al, 2005).  
 
2) Inzet van beheerovereenkomsten perceelsrandenbeheer voor landbouwenclaves 
in grote boscomplexen legt een hypotheek op behoud of herstel van de meest kritische 

soorten van voedselarme boscomplexen.   
 
3) De beheerovereenkomsten botanisch graslandbeheer zijn niet afgestemd op droge 

schraalgraslanden en hieraan gebonden faunadoelen. De beheerovereenkomsten voor 
botanisch akkerbeheer en soortenbescherming akkervogels zijn niet geschikt voor de 

meest kritische faunasoorten van schrale pionierbiotopen door de te intensieve 

grondbewerking en bemestingsregimes.  
 
4) Een groot aandeel van waardevolle open biotopen ligt op gronden van privé-eigenaars 

of federale openbare instellingen: Voor deze categorie eigenaars voorziet het 
Natuurdecreet actueel geen beheersinstrument hoewel een actief beheer nodig is om deze 

natuurwaarden te behouden. De belangrijkste zones zijn het Klooster van Opgrimbie, het 

Koninklijk domein, de terrils van Eisden en de gronden van de NMBS. 
 
5) Op basis van opmerkingen 1-4 en de detailanalyse in deel 3 van dit advies, formuleert 
het INBO het volgende advies over de verschillende perimeters voor 

beheersovereenkomsten: 
 

Gebied Advies 
Gebied 1.3 Platte Lindenberg, 
Dilserheide en landelijke 
omgeving  
 
Beheerovereenkomsten MO1 

Botanisch beheer grasland is op korte termijn geschikt voor 

verschralingsbeheer en buffering waardevolle natuurrelicten. 
Op lange termijn ongeschikt voor realisatie van faunadoelen en droge 

schraalgraslanden. 
 
Inzet van beheerovereenkomsten alleen geschikt als tijdelijke 
overgangsmaatregel naar meer soortspecifek afgestemd beheer op 

lange termijn 
Gebied 1.4 Bossen te Dorne 
en Schootshei, plaatselijk 
met akkercomplexen 
 
Beheerovereenkomsten MO2 
 

Ongunstig advies voor botanische beheerovereenkomsten en 

soortenbescherming akkervogels: Vanuit ecologisch oogpunt dient 

men te streven naar één groot samenhangend, voedselarm 

boscomplex.  
 
Het aangrenzend gebied Dornerheide, buiten het 
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natuurrichtplangebied, voldoet wel aan de criteria voor akkervogels en 

botanisch beheer. 
Gebied 3.3 Ven en schrale 
graslanden tussen N75 en 
Oude Hoeverweg 
 
Beheerovereenkomsten MO1 
 

Zone rond ven: overeenkomsten botanisch beheer alleen zinvol indien 

gekoppeld aan permanent verbod op bemesting en gebruik van 

biociden.  
 
Zone ter hoogte van Oude Hoeverweg: Ongunstig advies: gronden 
eigendom van ANB. Botanisch beheer niet afgestemd op hoge 

faunadoelen  
Gebied 4.3 Mijnterrein Eisden 
en graslanden langs 
kolenspoor 
 
Beheerovereenkomsten MO1 

Ongunstig advies gelet op marginaal aandeel aangegeven 

cultuurgronden en botanisch beheer niet afgestemd op natuurdoelen 
 
 

Gebied 5.4 
Beheerovereenkomsten MO2 

Ongunstig advies: gronden eigendom van ANB. Botanisch beheer niet 
afgestemd op hoge faunadoelen.  

Gebied 6.5 Gebied Onder de 
Berg en omgeving 
Psychiatrisch ziekenhuis 
 
Beheerovereenkomsten MO2 

Botanisch beheer grasland is op korte termijn geschikt voor 

verschralingsbeheer en buffering waardevolle natuurrelicten. 
Op lange termijn ongeschikt voor realisatie van faunadoelen en droge 
schraalgraslanden. 
 
Afbakening alleen gunstig als tijdelijke overgangsmaatregel naar meer 

soortspecifiek afgestemd beheer op lange termijn 
Gebied 6.6 Daalbroek, 
Zangersheide en Pietersheim 
 
Beheerovereenkomsten MO2 

Zone langs Heidemolen langs de Asbeek: voorwaardelijk gunstig 
advies: overeenkomsten botanisch beheer alleen zinvol indien 

gekoppeld aan permanent verbod op bemesting en gebruik van 

biociden op percelen langs de Asbeek, in functie van duurzaam 
behoud van habitat beekprik. 
 
Overige zones: gunstig advies gelet op aanwezigheid van 

cultuurgronden in kleinschalig landschap met realisatie van stroken 

met geschikt faunabeheer in Zangersheide 
Gebied 7 Kanaalbermen Zuid-
Willemsvaart  
Beheerovereenkomsten MO1 
 

Voorwaardelijk gunstig advies gelet op aanwezigheid van 

cultuurgronden in kleinschalig landschap dat aansluit op 

kanaalbermen waar een aangepast faunabeheer zal gevoerd worden. 
De groeves dienen uit de perimeter gehaald te worden omdat hier 

geen cultuurgronden liggen. 



  22/21 

Referenties 
 
 
BEUSINK P., NIJSSEN M., VAN DUINEN G.J. & ESSELINK H. 
2003. Broed- en voedselecologie van Grauwe Klauwieren in intacte 
kustduinen bij Skagen, Denemarken. Rapport Stichting Bargerveen, 
Nijmegen 
 
Decleer, K. en Defoort T. (2001). Beheerovereenkomsten 
“Botanisch beheer” en “Weidevogelbeheer” in Vlaanderen. 
Toelichting en aanbevelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 
bij de kaartperimeters. Advies Instituut voor Natuurbehoud 
IN.A.2000.34.  
 
Decleer, K., Devriese, H., Hofmans, K., Lock, K., Barenbrug, B. & 
Maes D., 2000. 
Voorlopige atlas en "rode lijst" van de sprinkhanen en krekels van 
België (Insecta, Orthoptera). Werkgroep Saltabel i.s.m. I.N. en 
K.B.I.N., Rapport Instituut voor Natuurbehoud 2000/10, Brussel, 76 
p. 
 
De Vries, Wallis, M.F. (2004). Nieuw leefgebied voor de 
veldparelmoervlinder in Limburg: uitvoeringsplan voor beheer en 
inrichting 2004-2008. Rapport VS2003.032, De Vlinderstichting, 
Wageningen. 
 
Duinen, G.A. van, H.H. van Kleef, M. Nijssen, C.A.M. van Turnhout, 
W.C.E.P. Verberk, J. Holtland & H. Esselink, 2004. Schaal en 
intensiteit van herstelmaatregelen: Hoe reageert de fauna? In: G.A. 
van Duinen et al. (Eds.) Duurzaam natuurherstel voor behoud van 
biodiversiteit - 15 jaar herstelmaatregelen in het kader van het 
overlevingsplan bos en natuur. Rapport EC-LNV nr. 2004/305, Ede. 
Pp.189-240.  
 
Heutz, G; en Paelinckx; D. (2005) Natura 2000 habitats; doelen en 
staat van instandhouding, Versie 1.0 (ontwerp), onderzoeksverslag 
van het Instituut voor natuurbehoud, IN.O.2005.03 
 
Lammers, W.G., Van Hinsberg, A., Loonene, W., Reijnen M.S.J.M., 
Sanders, M.E. (2005) Optimalisatie Ecologische Hoofdstructuur,  
Milieu- en Natuurplanbureau, Rapport nr. 408768003 
 
Maes D. en Van Dyck, H. (1999) Dagvlinders in Vlaanderen – 
Ecologie, verspreiding en behoud Stichting Leefmilieu Antwerpen 
i.s.m. Instituut voor natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep 
/Brussel 
 
Vlaamse Regering (2006) Programma voor plattelandsontwikkeling 
in Vlaanderen – Periode 2007-2013; De Vlaamse Minister van 



  23/21 

Institutionele hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en 
Plattelandsbeleid 

 
VLM (2004) Beheerovereenkomsten - Boeren beheren de natuur, VLM 
 
Weathers, K.C., Cadenasso, M.L., Pickett, S.T.A. (2001). Forest Edges as 
Nutrient and Pollutant Concentrators. Potential Synergisms between 
Fragmentation, Forest Canopies, and the Atmosphere, Conservation Biology, 
Volume 15, No 6, December 2001, Pages 1505-1514 
 
 
 


