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Voorwoord
voorliggende rapport is het resultaat van de onderzoeksopdracht tussen het
Wereldnatuurfonds (WWF-Belgium) en het Eigen Vermogen van het Instituut voor
Natuurbehoud @VIN) .Deze opdracht liep van I maart 1994 tot 30 september 1994.

Het hier

Een eerste deel van de opdracht bestaat uit het leveren van een uitgebreid populairwetenschappelijk rapport betreffende natuur en natuurontwikkeling in stedelijke en
verstedelijkte gebieden alsook over de ecologische processen die hieraan ten grondslag liggen.
Het tweede deel, dat op het hier voorliggende rapport aansluit, bestaat uit het leveren van de
tekst voor een op ruime schaal te verspreiden brochure over hetzelfcle thema.

hopen dat zowel het rapport als de brochure kunnen bijdragen tot een meer
natuurwiendelijk beheer en inrichting van stedelijke en verstedelijhe milieus en tot meer

Wij

aandacht en respect voor natuur in stedelijke milieus.

Hasselt, 23 september 1994.
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DEEL

I:

ACHTERGRONDEN

1. A.A,NIBIDrNG

Achteruitgang van wilde flora, fauna en levensgemeenschappen

in half-natuurlijke

landschappen

België, en West-Europa in het algemeen, zijn sterk verstedelijkte en dicht bevoll«te
gebieden (tabel. l, fig. 2 &, 3). Echt natuurlijke landschappen en ecosystemen zijn reeds lang
verdwenen. Hoogstens kunnen we nog spreken van halfnatuurlijke landschappen en
ecosystemen. Door toenemende urbanisatie raken deze halfnatuurlijke ecosystemen steeds
meer versnipperd en geïsoleerd. Storende invloeden (intensivering landgebruilg algemene
milieuhnaliteit,...) hebben op deze geïsoleerde ecopystemen een relatief grotere impact. Lokaal
uitsterven of achteruitgaan van soorten worden hierdoor steeds waarschijnlijker. Door de
isolatie van ecosystemen wordt herkolonisatie bovendien sterk bemoeilijkt. De laatste decennia
merken we dan oolg ondanks alle goede bedoelingen en acties ten spijt, een stelselmatige
achteruitgang van flora en fauna.
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Fig. I : Evolutie van het grondgebruik in België volgens kadastrale gegevens (VawDrn
HescEI{ 1982).
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Van het totaal aantal vaatplanten in België is 33,5 % bedreigd en reeds 5,2 yo recent
uitgestorven (VmurecKE 1985). In het sterker verstedelijkte Maanderen zijn deze aantallen
nog hoger : 35,5 Yo van de soorten zijn bedreigd en 6,6 o/o zijn reeds uitgestorven (CosvNs nr
AL., 1994). Als men deze aantallen vergelijkt met de gegevens van DBLvoSALLE et al. (1969)
(23 % bedreigd en 4,5 oZ uitgestorven) dan merkÍ men dat deze achteruitgang zich nog steeds
verderzet. Tabel I en fig. 2 geven ter vergelijking een overzicht van de achteruitgang van de
flora in enkele West-Europese landen. Hieruit blijkt dat vooral in de sterk geïndustrialiseerde
regio's de wilde flora sterk bedreigd is (vergelijk bv. Nederland, Noordrijn-Westfalen,
Vlaanderen tegenover Noorwegen).
De achteruitgang van o.a. flora heeft vnl. te maken met het verdwijnen van halË
natuurlijke landschapselementen (Svrone, Ds NIrs & Pprsua 1993) en wijzigingen in de
vorm en intensiviteit van het landgebruik (fig. l). Deze laatste wordt gekenmerkt door een
snelle opeenvolging van teelten en grote mestgiften. Het valt op dat, behalve planten die in
België in van nature zeldzarrre biotopen (bv. kalkmoerasseÍL zout- en brakwaterschorren)
voorkomen, ook een groot aantal plantesoorten van algemeen voorkomende (droge
graslanden) of zelfs antropogeen ontstane biotopen (kalkrijke akkers) sterk bedreigd zijn (fig.
3). De landbouw met nxare bemesting, ontwater{ng, kavelvergroting en snelle wisseling van
de teelten heeft naast de zware industrialisering, de verspreide bewoning, het intensieve
verkeer met zijn bijbehorende infrastructuur geleid tot de grote problemen van water-, bodemen luchtverrnriling.
Vanuit die steeds voortschrijdende achteruitgang van flora, fauna (zie o.a. FISRMv
West-Europa is
1989) en hun levensgemeenschappen en de sterke urbanisatie
natuurontwikkeling een belangrijke bekommernis en uitdaging geworden.

in
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Tabel

I

: Bedreigde en verdwenen plantesoorten in enkele West-Europese gebieden

(naar

Cosvrvs Er AL.1994).
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Fig. 2 : Bedreiging en achteruitgang van de flora in enkele West-Europese gebieden (naar
tabel 1).
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Stadsnatuur: een geval apart

De algemene milieukwaliteit in de Belgische steden is sedert een tiental jaar sterk
verbeterd. Anderzijds is het verkeer met zijn bijbehorende problemen sterk toegenomen. Het
toenemende verkeer en het transport van goederen brengt een grote input aan "nieuwe"
soorten planten en dieren met zich mee. Dit kunnen zowel nieuwkomers zijn als inheemse
planten of dieren die in het landelijk gebied veÍdwenen.Àjn maar een nieuw biotoop gevonden
hebben in de steden. Door de grote diversiteit aan biotopen zijn steden ook gemiddeld
soortenrijker dan landelijke gebieden (HnuerreR 1974).
In overzichten van flora en fauna worden deze nieuwkomers meestal niet als
volwaardig meegerekend. Zeker niet als ze ach beperken tot stedelijke milieus. In
verstedelijkte milieus komt een heel spectrum van soorten voor gaande van inheemse soorten
(al dan niet kenmerkend voor door de mens beihvloedde plaatsen) over verwilderde soorten
tot aangeplante en door de mens verzorgde cultuurplanten. De scheiding tussen inheems en
uitheems vervaagt er. In het kader van natuurontwikkeling waagt dit om verduidelijking.

8

Voortschrijdende versnippering, barrièrevorming en veranderingen landgebruik
Grootschalige veranderingen in landgebruik onder invloed van de intensivering van de
landbouw en toename van de verstedelijking hebben de ecologische infrastructuur - het geheel
aan natuurlijke en halfnatuurlijke gemeenschappen, incl. kleine landschapselementen - sterk
versnipperd en aangetast. De uitwisseling tussen verschillende waardevolle natuurelementen
wordt sterk beperkt. Een zeer dicht netwerk van wegen is een reële en moeilijk te nemen
barrière voor planten en dieren (fig. 4).België, en Europa in het algemeeq wordt gekenmerkt
door een bijzonder dicht wegennet : België 4243 krnwegen/IO00 km2, Europa I l7l km/1000
km2 (tabel 2, fig.5). België heeft hiermee de glootste wegendichtheid binnen de Europese
Unie. Dit is bovendien gekoppeld aan een hoge bevolkingsdichtheid (fig. 6). Alleen Nederland
heeft een nog hogere bevolkingsdichtheid (fig. 6). Vooral soorten kenmerkend voor stabiele
milieus en soorten met een geringe verbreidingscapaciteit hebben hieronder te leiden.
Habitatherstel en -creatie die pogen banières op te heffen en/of bestaande natuurelementen te
vergroten of met elkaar te verbinden draagt bij tot het behoud van de huidige biodiversiteit.
Om die reden is het belangrijk dat de ecologische infrastructuur van het platteland en
verstedelijkte gebieden beter op elkaar aansluiten. Dit is slechts mogelijk als de natuur in
verstedelijkte gebieden niet alleen in oppervlakte toeneemt maar ook een hogere loualiteit en
navenant beheer krijgt, zodat de wilde flora en fauna hierin lonnen overleven.
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Tabel2: Oppervlakte, wegeninfrastructuur en populatiedichtheid van enkele

Europese

landen.
Oppervlakte tot. wegennet
inkm
km2
2835 I

Transport Infrash. per
l000km2 landopp. in km(l )
verharde wegen
TOT.wee

populatie
aantal

Populatiedichtheid (2)
1990 per km2

326

Belgie

30250

I

986 I 500

4243

4037

Nederland

33920

115294 14958720

3399

2991

441

244280

49662t 613 14280

2033

20t3

25t
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Luxembnrg
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374tOO
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I
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70758

5126770
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t2t
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24t6m

354427 57259200

1467

I

387

237

Franlaijk

550100

805346 561 10200

1464

I

350

t02

1259

54

68890

Ierland

92313

3720060

I

340

O.Duitsland

r05190

124650 16304450

I 185

449

155

Italië

294060

301706 57047640

t026

t026

194

91950

5t952 10298400

s65

488

fi2

Spanje

499440

153328 39455760

307

301

79

Griekenland

130850

34544 10075450

264

220

77

Portugal

(l)

rWorld Resc,urces 1992-1993. A guide to the global environment. Table 17.3

(2) World Resources 1992-1993. A guide to the global environment. Table 17.l
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MRA (Multivariate Ratio Analysis, IIBnuv & LPwr l99l)-diagram van populatie,
wegennet en oppervlakte in de E.u.
Grootte cirkels = maat voor de totale weglengte per land
Grootte vierkanten constant: oppervlakte land (km), bevolking per land, wegennet
per land (km)
In de verschillende assen \ilorden de verschillende verhoudingen (ratio's)
u/eergegeven lveglengte per persoon (km weg/persoon), \ileglengte per
oppervlakte (km weg/km2) en populatiedichtheid (personenlkm2) van de
verschillende E.U. landen weergegeven. AÍlezing per land gebeurt door loodrechte
projectie van de cirkels op de verschillende assen.
Cijfergegevens zie tabel 2.
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Groeiende betekenis van kleine landschapselementen voor het natuurbehoud

Grootschalige natuurgebieden komen nauwelijks nog voor in West-Europa. Doordat het
landgebruik steeds natuurvijandiger wordt, wordt de natuur in steeds in natuurreservaten en in
steeds kleinere restgebieden of in randsituaties teruggedrongen. Deze kleine, sterk door de
mens beihvloedde landschapselementen kunnen een belangrijke natuurwaarde
(refugiumfunctie) bevatten naast hun zuiver landschappelijk-esthetische waarde. Bovendien
fungéren lijnvormige landschapselementen (wegbermen, houtkanten, beekvalleien,
spoorwegbeÍïnen ...) als belangrijke verbindingsgebieden (conidorfi.rnctie) tussen de grotere
natuureenheden. De invloed van deze landschapselementen op soorten en
levensgemeenschappen is wij complex. Wat voor de ene soort een corridor is, kan voor een
andere soort een barrière vorïnen.
Ook in steden zijn ecologische corridors belangrijk. Ze l«rnnen zoÍgen voor een verbinding
van groene zones in de stad met het omliggend landelijk gebied. Deze ecologische corridors
l«rnnen op hun beurt bestaan uit stedelijke groenelementen. Zo kunnen braakliggende terreinen
verbonden worden door spoorwegbermen of wegbermen. Kanalen en rivieren (al dan niet met
bermen) zoÍgenvoor een verbinding van natte gebieden op het platteland en in de stad.

Duuzaamheid als leidmotief
Duurzaamheid in het gebruik dat de mens maakt van onze aarde wordt het leidmotief
voor de komende generaties, tenminste indien men een leeÍbare leefomgeving en een vitale
planeet aarde wil behouden.
De Conventie over Biodiversiteit (Ren 1993) erkent de intrinsieke waarde van de

-

biologische diversiteit

en zijn

ecologische, genetische, sociale,

economische,

wetenschappelijke, educatieve, culturele, recreatieve en esthetische waarden . Deze Conventie
gaat verder dan het zuiver beschermen van soorten en legt de nadruk op de ecosysteem- en
genetische diversiteit, van het ongerepte tropisch regenwoud tot de gewassen op het veld van
èen boer. Het accent ligt hierbi.i op het behoud, niet alleen door zuiver behoud maar ook door
duurzaam gebruik. De uitdaging bestaat erin om de biologische diversiteit in landbouw,
bosbouw en visserij op een duurzame manier te behouden en te gebruiken.
Natuurontwikkeling vormt zonder meer een positieve bijdrage tot het doel de
Conventie over Biodiversiteit. Natuurontwikkeling behoudt niet alleen bestaande waardevolle
natuurgebiederq maar poogt ook gedegradeerde - niet duurzaam beheerde - gebieden te

herstellen

en weer

leefbaar

te

maken

voor wilde dieren en planten en

hun

levensgemeenschappen. Natuurontwikkeling heeft ook in steden en verstedelijkte gebieden
een belangrijke rol. In steden zijn immers veel meer terreinen gedegradeerd tot een nauwelijks
leeÍbare omgeving voor mens, dier en plant.
In stedelijke gebieden zal een duurzaam groenbeheer en natuurontwikkeling op lange
termijn zich onder meer uiten in het terugdringen van de beheerskosten. Ecologische
begroeiingen zijn immers gewoonlijk stabieler en vergen een minder intensief onderhoud dan
de huidige plantsoenen (zie verder).

De mens als eindgebruiker

Natuurontwikkeling wordt door de gebruiler zeer verschillend geïnterpreteerd. Tuinen landschapsarchitecten vertalen het bijvoorbeeld als ecologische siertuinen, groendiensten
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zien het meer

in het gebruik

van inheemse plantesoorten en extensief

maaibeheer,
studiebureaus zoeken naar effectverzachtende maatregelen bij hinderlijke ingrepen, openbare
diensten pogen natuurtechnische milieubouw te integreren in infrastructuurwerken en de
tuinbezitter vertaalt het als het gebruik van bodembedekkers en wilde soorten.
Eén van de motieven is een minder onderhoudsvergende, meer aan de standplaats
aangepaste en dus kostenbesparende begroeiing.
De wirwar van termen kan beschouwd worden als een uiting van deze zeer
verschillende visies op natuurontwikkeling. Denk hierbij maaÍ aan natuurtuinen, heemtuinen,

educatieve reservateÍL wilde tuinen, wildeplantetuinerl instructieve plantsoenen, botanische
tuineq verwilderingstuineq ecologische (sier-)tuinen, daktuineq...
Eén van de belangrijkste functies van natuurontwikkeling in stedelijke milieus is de
stadsbewoner weer in contact brengen met spontane natuur. De verweemding van de mens
t.o.v. de natuur is in steden en verstedelijkte gebieden groter dan in landelijke gebieden
(alhoewel ook landelijke gebieden het contact met de natuur vervaagt). Bovendien is er in
landelijke gebieden reeds meer aandacht en actie rond natuurontwikkeling. Deze aandacht
ontbreekt grotendeels in steden. Natuurontwikkeling in steden heeft dus niet in de eerste plaats
als doel het behoud van dieren en planten in de stad maar vooral ook de stadsbewoners meer
bewust te maken van de natuur in hun omgeving (zie hoofdstuk 6). De mens is en blijft hier
dus de eindgebruiker. Natuur in steden en verstedelijkte gebieden heeft steeds meerdere
functies en natuurbehoud is niet noodzakelijk de belangrijkste.

Doelstellingen Yan dit rapport

De bedoeling van dit rapport is om de ervaringen in binnen- en buitenland met
natuurontwikkeling in stedelijke en verstedelijlcte gebieden samen te brengen en te
synthetiseren. Het rapport moet een degelijk irl.r;icht leveren in de wirwar van termen op dit
vlak, het moet toelaten de ecologische principes achter natuurontwikkeling te begrijpen en het
moet een houvast bieden voor ontwerp, aanleg en beheer van natuurontwikkelingsgebieden.
Om dit te doen is een grondige analyse nodig van begrippen als inheems, wild, streekeigen,
flora-, fauna- en milieuvervalsing, enz.
De algemene natuurbehoudsdoelstellingerq nl. het behoud van de huidige
verscheidenheid aan plante- en diersoorten en hun levensgemeenschappen, inclusief die biota
die karakteristiek Àjn voor het stedelijk en verstedelijkt gebied gelden ook voor
natuurontwikkeling in stedelijke milieus. Anderzijds is het duidelijk dat ontwerp, aanleg en
beheer ook zullen bepaald worden door de functies die het betreffende object heeft of k ijgt
Een kritische analyse hiervan is derhalve eveneens noodzakelijk.
Globale bedoeling is uiteraard om meer natuur te bekomen in steden en verstedelijkte
gebieden en deze een meer ecologisch verant\iloord beheer te geven, zodat meer duurzame en
meer onderhoudswiendelijke begroeiingen bekomen worden.
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2.

ROI

EN BETEKENIS VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

natuuronrwikkeling in stedelijke en verstedelijkte gebieden gaat h9t vrijwel steeds om
reiatief kleine landschapselementen, bv. tuinen, parkerl muurvegetaties, vegetatie tussen
straatsteneq braakliggende percelen, ... Het lijkt derhalve zinvol om de algemene rol en
betekenis van kleine Iandsctrapselementen te belichten. Kleine landschapselementen zijn stukjes
natuur (veelal restanten van hèt oude cultuurlandschap), ingesloten tussen de cultuurelementen
waaruii ons landschap in hoofrlzaak is opgebouwd. Een houtwal tussen twee akkers, een
wegberrq een veedriíkpoel in een weiland, een bomenrij, een oude stadstuirg een vegetatie op
de muur van een oud gàbouw,...Deze stukjes natuur zijn veelal sterk beïnvloed door de mens,
meestal zíjn ze zefs àoor de mens aangelegd. Toch kreeg de natuur er de kans zich tot op
zekere hoó$e spontaan te ontwikkelen. Vroeger waren deze landschapselementen nuttig voor
de mens. ffagen waren noodzakelijk als afsluitingen voor weilanden en als windwering, bosjes
en knotbomen werden gebruikt voor de produktie van gerieftrout, veedrinkpoelen zorgden
voor drinkwater voor het vee, hoogstamboomgaarden voor het fnrit. Deze praktische
betekenis is in vele gevallen overbodig geworden, in het moderne cultuurlandschap staan ze
voor een aantal ."rir.tilt activiteiten vèeleer in de weg. De nuttige landschapselementen zijn
historische aardigheden geworden (ANoN. 1990). Nochtans hebben kleine
landschapselementó een belangrijke biologische betekenis, ndast een landschappelijke
betekenii. Ze kleden een landscÈap aan - of dit nu een stadslandschap is of niet - en ze
getuigen dihxijls van historische gebruiken.

Bij

Landschapsecologische infrastructuur

Het geheel van landschapselementen dat kan gebruikt worden voor de verbreiding van
planten en «l-ieren wordt aangeduid als landschapsecologische infrastructuur. Meestal wordt
eveneens verwezen naar het min of meer samenhangen @iotopverbund, Je»tcre 1990), naar
de ordening van deze elementen, en de betekenis die ze hebben voor één bepaalde soort of
soortengÍoep.
Landschapsecologie houdt zichbezigmet het verkrijgen van inzicht in de opbouw v1n
het landschap en in de betrekkingen tussen de onderdelen van dat landschap, en in de
veranderingen die daarin gebeuren.
Deicologische infrastructuur in stedelijke en verstedelijkte milieus-wordt niet alleen
gekenmerkt dooi een grote variatie in types landschapselemeíten, maar ook door een aantal
kenmerken die eveneeis belangrijk zijn in de open ruimte : grootte (oppervlakte), variatie in
(bereikbaarheid). zoals
ryript r factorerl isolatie, ro*é.iiuiteit (verbondenheid), accesibiliteit
reeds eerder vermeld gaat het in stedelijke en verstedelijkte milieus vooral om kleine
,groen'elementen in een zee van een voor plant en dier in principe vijandig en onherbeÍgzaam
Dit vijandig milieu wijkt sterk af van dit in de open ruimte het is meestal
er maar kort leven.
ondoordringb;
1oiv. gebou*en, muren), planten en dieren kunnen
intensieve
dieren
planten
en
overlwingskansen van vele
Anderzijds moeten
landbouwgebieden ook niet overschàt worden. Plantesoorten met permanente zaadvoorraden
of diersoorten met dormante overlevingsstadia hebben ongetwijfeld meer kansen in onverharde
bodems dan op betoq asfalt en stenen. Veel vestigingsplaatsen val planten in stedelijke
gebieden wordàn dan ook gekenmerkt door een zeer beperkÍe wortelruimte, bv. voegen tussen
straatsteneÍL muren, grind langsheen spoorwegeÍL...
-A.torrriwijken in steden ook sterk af van landelijke gebieden (zie
De ffsisché

:

íiti.r.

in

d;
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hoof<lstuk 5, functies en kenmerken van natuur in stedelijke omgeving).
Wat betreft isolatie - de onderlinge afstand tussen elementen van de ecologische
infrastructuur en de aard van het obstakel tussen die elementen - zijn er eveneens een aantal
verschillen. Eén van die verschillen is ntet zozeer de afstand maar de aard en de vorm van de
obstakels tussen twee al of niet gelijkaardige elementen. In de open ruimte zijn obstakels
aanwezig van enkele dm (gewassen) tot enkele meters hoog (aanplanten en bomen), in
stedelijke gebieden is de hooge van de obstakels veelal in grootte-orden van l0-tallen meters
(bv. flatgebou\ryen, huizen). Geassocieerd met de effecten van afstand is de mate waarin
individuele'groen'elementen verbonden zijn met elkaar. Die verbondenheid varieert sterk. De
verbindende elementen worden corridors genoemd. In stedelijke en in mindere mate ook in
verstedelijkte gebieden zijn de groenelementen veelal niet met elkaar verbonden. Tot op
zekere hoogte uitzonderingen hierop zijn laanbomen : voor mobiele organismen is dit element
misschien wel één geheel, maar voor vele planten zijn dit geïsoleerde kleine 'boom'eilanden
met een zeer beperkÍe ruimte begroeibaar substraat aan de boomvoeten. De verbindende
elementen in stedelijke en verstedelijkte gebieden - hier ook wel gÍoenassen genoemd - zijn
o.a. waterlopen (indien niet te sterk vennrild) en spoorwegtaluds. Maar ook hier geldt dit maar
voor een bepaald aantal organismen, bv. voor waterlopen zijn dit vissoorterq vogelsoorten,
moerasplanten. In het algemeen is de verwevenheid en de connectiviteit in'groen'elementen in
stedelijke en verstedelijkte elementen zeer gering.
De accessibiliteit of de bereikbaarheid van de individuele 'groen'elementen hang
ondermeer samen met de kenmerken isolatie en connectiviteit. Ook kenmerken van het
groenelement zelf spelen hier een rol. Hoe vlot vestigt een plant of dier zich in een element ?
Hierin spelen ondermeer de openheid van het 'groen'element een rol. Groenelementen in
stedelijke en verstedelijkte gebieden zijn in dit opzicht vaak meer open dan elementen in het
landelijk gebied. Met de openheid wordt de mogelijkheid bedoelt die nieuwkomers krijgen om
zich te vestigen . Een pioniersvegetatie op een ruderaal terrein is in dit opzicht meer ópen dan
een gerijpt bosecosysteem rvaar de meeste niches reeds opgevuld zijn (zie ook hoof«lstuk 7.2).
De vestigingskansen in de stedelijke elementen zijn daarom nog niet groter. Een aantal
factoren in stedelijke en verstedelijkte 'groen'elementen zijn uitgesproken negatief voor de
vestiging van nieuwe soorten, bv. het intensieve, natuuronwiendelijke beheer (bv. schoffelen,
spitteq bodemomwoeling in het algemeen), verharding van het bodemoppervlak door
betreding,...
Het aantal soorten planten en dieren op eilanden groen kan net zoals van de habitateilanden in het landelijk gebied verklaard worden met de eilanden-theorie (IIrnuY 1986,
Crnusl,rarv 1988). Twee begrippen zijn hier uitermate belangrijk : het "oppervlakte-effect" en
het "isolatie-effect". Deze twee begrippen liggen aan de basis van het ontstaan van het begrip
"ecologische infrastructuur". Het oppervlakte-effect wijst op het verschijnsel dat biotopen met
een grotere oppervlakte een gÍoter aantal soorten kunnen herbergen. Negatieve invloeden
vanuit aanpalende gebieden hebben op grotere natuurgebieden een geringere invloed dan op
kleine natuurgebieden. Bij versnippering van deze gebieden neemt de beihvloeding in de
randzone proportioneel sterk toe (zie fig.7).
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Fig. 7 : Bij

versnippering van een habitateiland vermindert de onbeïnvloedde kernzone
proportioneel sterk in oppervlakte, de gestoorde randzone groeit in oppervlakte (verandert
naarMeosR 1983).

Het isolatie-effect duidt op het verschijnsel dat naarmate biotopen verder van elkaar gelegen
Àjn ze minder soorten bevatten. Deze kennis, ontstaan uit onderzoek over eilanden in de
Stille Oceaan (eilandtheorie), is in sterke mate van toepassing op onze natuur waar veel
"natuurlijke" biotopen echte eilanden vormen temidden van een cultuurlandschap. Het is
evident dat de bovenstaande factoren die min of meer verband houden met isolatie in het hier
geschetste kader een voorname rol zullen spelen. De nadelige effecten van de isolatie kunnen
ondervangen worden door de uitbouw van een ecologische infrastructuur. Om de isolatie van
de biotopen te doorbreken kunnen corridors en stepping stones aangelegd worden. Uitbreiding
van de oppervlakte groenelementen is ook een onderdeel van de uitbouw van deze ecologische
infrastructuur. Het belangrijkste aspect hiervan nl. de uitbreiding van de individuele
groenelementen behoort in steden veelal niet tot de mogelijkheden. Wel kan het aantal
groenelementen sterk verhoogd worden tot op het stenig oppervlak toe, bv. door de aanleg
van groendaken of daktuinen. De mate waarin deze ecologische infrastructuur echt
functioneert is niet geheel duidelijk, noch eenduidig. Voor mobiele organismen zoals vogels,
zoogdieren (bv. Zos) is dit voor de hand liggend, maar voor planten, vooral deze van oudere
successiestadia (bv. in bepaalde parken en bosjes, oudere graslanden) is dit helemaal niet
evident (zie hooftlstuk 7 .2).
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Ecologische diensten

in

Landschapselementen en de natuur
het algemeen vennrllen een aantal

Tabel 3 : Ecosysteem goederen en diensten (naar
MooNev 1993).

die

essentieel zijn voor de
continuiteit van het leven op aarde. De
belangrijkste functies zijn het in stand
houden van hydrologische-, mineralen- en
energetische cycli. fuidere functies kunnen
beschouwd worden als interacties van de
voorgaande functies, bv. bodemvorming,

functies

klimaats-regeling.

Een meer antropocentrische visie
van ecosysteemfuncties wordt aangeduid

als ecosysteem-"goederen en diensten"
(tabel 3). In tegenstelling met de
ecosysteem-goederen zijn de ecosysteemdiensten veel moeilijker direct te vatten in
tastbare economische waarden.

Naast deze algemene betekenis hebben kleine landschapselementen een belangrijke
functie voor het natuurbehoud. Dit is in het bijzonder het geval in cultuurlandschappen waar
een groot deel van de natuurwaarden zich concentreren in een beperkt aantal natuurgebieden.
Bijzonder belangrijk in de context van dit rapport zijn :
Corridorfunctie : Een corridor is een ecologische verbindingszone die gelijksoortige biotopen
met elkaar verbindt. In verstedelijkte gebieden en moderne landbouwgebieden zijn veel
soorten geïsoleerd in natuurreservaten en andere groengebieden. Door storingsfactoren
kunnen lokaal in deze eilandjes soorten uitsterven. Als de eilandjes onderling verbonden zijn
kunnen deze soorten het biotoop opnieuw herkoloniseren vanuit naburige gebieden.
Lijnvormige, maar ook puntvormige, landschapselementen spelen hier een belangrijke rol in.
Lijnvormige landschapselementen kunnen echte corridors vormen waarlangs flora en fauna
kan migreren (bv. een houtwal die twee bosgebieden verbindt, grachten en kanalen tussen
verschillende waterrijke gebieden). Sommige dieren migreren langs deze routes omdat ze er
voldoende schuilgelegenheid vinden tegen predatoren, andere omdat ze er voldoende voedsel
vinden. Vleermuizen gebruiken verticale landschapselementen als oriëntatiepunt tijdens hun
verplaatsingen van hun verblijftlaatsen naar hun,jachtterreinen (HeLrr,mn & LnpsNs 1988).
Omdat Àj zich oriënteren met echolocatie hebben zij elementen nodig waarop hun ultrasone
geluiden terugkaatsen. Open ruimten zonder verticale landschapselementen (zowel houtwallen,
verspreid staande bomen als gebouwen) worden gemeden. Vleermuizen die lagere frequenties
gebruiken voor hun echolocatie hebben een groter bereik en kunnen een grotere open ruimte
overbruggen dan vleermuizen die hogere frequenties gebruiken (tlEnmn&LnpsNs 1988, zie

fie

8).

Migratie langs puntvormige

landschapselementen

is minder voor de hand liggend. Toch

kunnen deze puntvormige biotopen als 'stepping stone' dienen tussen verschillende grotere
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Fig. 8 : Open ruimte kan een barrière voÍïnen voor vleermuizen die zich
oriënteren met behulp van sonar en die verticale landschapselementen als
referentie nodig hebben. De Watenieermuis (a) heeft een sonar-bereik van 5
à l0 meter en kan een open ruimte van 40 m niet overbruggeq voor de
Laotvlieger (b) is met een sonar-bereik van 60 m is een open ruimte van 100
m te groot, de.Rosse vleermuis (c) heeft een sonar bereik van ruim 100 m en
kan zich over het gehele traject oriënteren (tlrrvmn & LnesNs 1989).

biotopen (bv. poelen voor de verbreiding van amfibieën). Stepping stones zijn gebiedjes waar
het milieu wel geschikt is voor bepaalde soorten maar die te klein zijn om permanente
populaties te herbergen. Ze zijn echter wel belangrijk voor de verbreiding van soorten. De
soorten lannnen deze punten gebruiken om de afstand tussen twee leefgebieden te
overbruggen. De afstand tussen deze verschillende puntvormige elementen en de aanwezigheid
van eventuele banières bepalen de mogelijkheden tot migratie.
Refugiumfunctie : Soorten van meer natuurlijke biotopen l«rnnen in cultuurlandschappen
overleven in de kleine landschapselementen. In historische perioden van bosontginningen
konden veel bosplanten overleven in houtwallen en hagen. Van hieruit werden nieuwe bossen
opnieuw gekoloniseerd door soorten typerend voor oude bossen (Tncr ET AL. 1993). Voor
vogels zoals Ortolaan zijn houtwallen het enige biotoop waar ze in België nog voorkomen
(Sretmts 1990). Voor amfibieën vormen kleine landschapselementen zoals poelen belangrijke
biotopen. Zoleeft een aanzienlijk deel van de Boomkik*ers van Nederland in veedrinkpoelen in
Zeeuws-Vlaanderen (AwoN. 1990). Deze populatie was lange tijd één van de grootste van
West-Europa. Vrijstaande bomenrijen herbergen (bij geringe luchwervuiling) een grote
rijkdom aan korstmossen en mossen $Iomuelw 1993). Dit zijn vaak typische soorten voor
vrijstaande bomen die in grote boscomplexen ontbreken. In stedelijke milieus kunnen oude
muren als refugium dienen voor zeldzaÍne varens (Ieoru 1979, VAI.I Lauourr 1994),
spoorwegbeÍïnen en rangeerstations voor akkeronkruiden (Kosrrn 1989). Door de
stelselmatige aftakeling van de overblijvende natuur in de laatste decennia is de betekenis en de
waarde van kleine landschapselementen voor het natuurbehoud als refugiurn en als
verbindingselement - relatief sterk toegenomen. AIs illustratie hiervan kan de wegbermflora
aangehaald worden. ZwegI.IEPou (1992), vertrekkende van een vegetatiekundige
inventarisatie, stelde ca. 700 soorten hogere planten vast in bermen in Vlaanderen. Dit is bijna
55 % van de totale Maamse wilde flora (Cosrrus ETAL. 1994).In Nederland vonden Syrone
ETAL. (1993) er 709 soorten hogere planten of 49 Yo vande totate inheemse flora.
Schermfunctie : Lijnvormige landschapselementen l«rnnen als scherm dienen. Dit geldt niet
alleen voor het visuele aspect maar voor tal van andere milieuaspecten. Houtkanten langs
snelwegen milderen de geluidsoverlast, hagen en houtwallen verhinderen de erosie en kunnen

-
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dienen als windscherm

(Àe fig. 9). Indien bosstroken aangelegd worden tussen

landbouwgebieden en natuurgebieden l«rnnen
meststoffen vanuit de landbouwgebieden.

ze als buffer dienen tegen inspoelende
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Het windschermeffect van een haag in functie van de hoogte van
de haag. Op een afstand van 12 maal de hooge van de haag is er geen
remmend effect meer (lvÍacLEAI{ 1992).
:

De specifieke functies van groenelementen in steden (o.a. geluidsdemping, absorptie stof in de
atmosfeer, temperatuursregeling) worden verder in hooftlstuk 5 belicht.

Use

it or loose it

Op het einde van de l8e eeuw werd in onze contreien voor de energievoorziening brandhout
op korte tijd vervangen door steenkool. Als gevolg hiervan daalde het bosareaal catastrofaal
en ook de economische waarde van het bos daalde enorn (Tecr ET AL. 1993). Dit illustreert
mooi het principe'gebruik het ofverlies het'(use it or loose it). Het bosgebruik (in dit geval de
houtproduhie en tal van andere gebruiksvoimen) zorgden voor het instand houden van het
bos zolang het economisch interessant was. Daarna werden bossen omgezet naar meer
rendabele voÍrnen van landgebruik.
Natuurtechnische milieubouw heeft een aantal perspectieven omdat o.a. onderhoudsbeheer na
de werken goedkoper uitvalt dan bij de meeste klassiek aangelegde groenelementen.
Bovendien gebeurt de natuurtechnische milieubouw veelat op plaatsen die een (intensief)
menselijk gebruik kennen. Hier l«rnnen economische redenen als heÍboom dienen om aan
natuurontwikkeling te doen.
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3. WTIon, INHEEMSE, STREEKEIGEN FLORA, FAIJNA EN NATUUR
Een analyse van de terminologie

Talrijke termen ter aanduiding van de status van de flora en fauna zijn in gebruik (fig. I l).
Natuurbehoud richt zich vooral op de instandhouding van die soorten die binnen de
administratieve gÍenzen van bv. Maanderen, of België van nature thuishoren. Om
natuurontwikkeling in de juiste context te zien is een duidelijke omschrijving van die status
gewenst, temeer daar de flora en fauna van verstedelijkte gebieden een heel eigen karakÍer
heeft (zie hooftlstuk 5). Ook bij een ecologisch verantwoord groenbeheer is een juiste
interpretatie van de status van een plant binnen onze flora gewenst.

Wilde flora en fauna (fig. l l)
Onder de wilde flora en fauna worden alle soorten beschouwd die op een spontane manier in
ons land groeien of zich voortplanten en er gedurende langere periode stand houden. Met
andere woorden, ze kunnen zich vermeerderen en populaties in stand houden zonder actieve
hulp van de mens. Dit staat los van het feit of ze al dan niet met de hulp van de mens hier
geraakt zijn of dat ze gebonden zijn aan door de mens bei'nvloedde milieus. Ze houden stand
zonder de expliciete hulp van de mens, in tegenstelling met cultuurplanten en gecultiveerde
dieren die zonder de verzorging van de mens niet zouden stand houden. Het begrip wilde flora
en fauna is dus ruimer dan het begrip inheems. Zo kan de ooispronkelijk in tuinen groeiende
Reuzenbalsemien tot onze wilde flora gerekend worden.
Inheems (fig. I l)
en fauna is een tijdgebonden en dynamisch gegeven, waar de
mens een grote invloed op heeft, maar die in de eerste plaats bepaald wordt door geografische
en klimatologische factoren (Gnvsrus 1987 : 45). Bepalen of soorten tot de inheemse flora

De samenstelling van een flora

behoren is niet steeds eenvoudig. Wsss (1985), hierin gevolgd door GRvsesLs
(1987), beschouwt een soort als inheems (voor de Britse eilanden) als soorten die in een
bepaald land aanweÀg zijn sinds het begin van het neolithicunr, of soorten die sedert die
periode dat land bereikten tbtaal onafhankelijk van enige menselijke tussenkomst. WEBB
(1985) geeft een overzicht van acht criteria die kunnen gebruikt worden om de inheemse
status van een soort te bepalen. Niet elk van de criteria kan echter toegepast worden voor elke
soort. Volgende criteria worden gebruikt :
Fossielen : de fossiele aanwezigheid van een soort tussen de laatste ijstijd en het neolithicum
bewijst de inheemse status van een soort. Het ontbreken van enige fossielen is echter
geenszins het bewijs voor het uitheemse karakÍer van een soort.
Historische aanduidingen : naast historische gegevens die direct van de introductie van een
soort melding maken kan ook gebruik worden gemaalct van het ontbreken van de soort uit
oude floragegevens. Een plotse, zeeÍ sterke, uitbreiding van een soort kan een aanduiding
zijn dat de soort geïntroduceerd werd (zoals bv. bij Brede waterpest). Uitzonderingen
hierop zijn echter wel mogelijk. Historische gegevens kunnen vooral op een status van
geïntroduceerde soort wijzen, een bewijs voor het tegenovergestelde kan echter niet
gevonden worden. Historische gegevens zijn echter niet altijd eenduidig. Zo laat

of fauna
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herbariummateriaal van Panrse schubwortel niet toe om te bepalen of de soort al dan niet
inheems is (Tecr ErAL. 1993).
Habitat : als een soort uitsluitend in sterk door de mens beihvloedde milieus aanwezig is,
dan is het waarschijnlijk een geïntroduceerde soort. Als de soort enkel in natuurlijke milieus
groeit is het meer waaÍschijnlijk een inheemse soort. Ook hier zijn echter uitzonderingen te
vinden (zie o.a. de stinzenflora, hoofclstuk 5).
Geografische verspreiding : dit kan nooit een eenduidig antwoord geven, eventueel wel een
sterke hint. Ondanks het feit dat er duidelijke, natuurlijke disjuncte arealen voorkomen, zijn
min of meer aaneengesloten arealen veel algemener. Onder de disjuncte arealen kan
bovendien nog onderscheid gemaakt worden tussen analoge disjuncties die bij meerdere
soorten gelijktijdig voorkomen (bv. een arctisch alpiene verspreiding waar relictpopulaties
op bergtoppen voorkomen) of moeilijk te verklaren disjuncties bij individuele soorten.Deze
laatste wijzen eerder op introducties.
Wanneer een plant plots zeer sterk uitbreidt vanuit een plaats waorÍ ze als inheems werd
beschouwd dan kan men verÍnoeden (maar niet bewijzen) dat de soort niet oorspronkelijk
inheems is.
Genetische diversiteit : als twee lokale, dicht bij elkaar gelegen populaties een duidelijk
genetische variatie vertonen zal men eerder met inheemse planten te maken hebben dan bij
genetisch identieke populaties. Dit vergt natuurlijk een onderzoeksinfrastructuur die veelal
niet ter beschikking staat.
Reproduktie patroon : het is logisch te veronderstellen dat de meeste plantesoorten zich
door middel van zaad kunnen vermenigwldigen (alhoewel hier ook uitzonderingen). Bij
soorten die zich enkel vegetatief voortplanten kan gedacht worden aan introducties.
Natuurlijk is dit argument niet omkeerbaar aangeÀen veel geihtroduceerde soorten zich
uitsluitend met zaad voortplanten. Dit criterium kan uiteraard niet toegepast worden op
dieren.
Mogelijke manieren van introductie : indien men vermoedt dat de soort geïntroduceerd
werd dan moet nagegaan worden op welke manier dit kon gebeuren. Indien geen enkele
weg wordt gevonden hoe dit kon gebeuren dan pleit dit feit eerder voor een inheemse
status.
Op zichzelf kan geen enkele van de genoemde criteria uitsluitsel brengen. Niettemin kunnen,
als diverse criteria in dezelfcle richting wijzeq toch gefundeerde besluiten getrokken worden.
Of deze steeds zullen overeenstemmen met de historische werkelijkheid is misschien een
andere zaak. Het l«rnnen bepalen van de status van een soort hangt ook af van de
mogelijkheden om over het betreffende taxon voldoende betrouwbare gegevens in te winnen
(kennis-probleem). Vooral historische gegevens moeten met de nodige omzichtigheid
geihterpreteerd worden (Tecx ET AL. 1993). Het onderkennen en erkennen van een lijst van
'rwijfelgevallen'kan het onderzoek naar die organismen stimuleren.

-

-

-

-

Adventief/Ingeburgerd (fig. I l)

Adventiefplanten zin soorten waarvan de verbreidingsmiddelen (zaden, vruchten,
wortelstokkeq knoppen) vanuit hun oorspronkelijk areaal door menselijk ingrijpen
onopzettelijk werden aangevoerd vanuit andere gebieden. Alleen tijdelijk verblijvende vreemde
sooÍten worden met de term adventief aangeduid @ei.ttens ETAL. 1994).Indien de plant zich

in zijn nieuwe omgeving blijvend vestigt (meerdere jaren) en er zich kan voortplanten

dan
Adventiefplanten
spreken we van ingeburgerde planten en niet meer van adventiefplanten.
komen vooral daar voor waar een uitgesproken menselijke activiteit plaats vindt, o.a. bij

2t

belangrijke transportcentra of overslagplaatsen van goederen (LawINoN & FngRI 1991) zoals
rpooiróg.mplaóementen (SanmNoy-SMoN 1984, SADTTEI.IoY-SttraoN ET AL. 1988), havens
waar
litonenrcrr& JoNGEITER 1986, 1989, Lar'mniloN 1991, VsRLoovE 1992), op plaatsenplanten
veel
uitheemse
plaatsen
lvaar
vogels gevoederd worden (vogelzaadadventieven) en bij
opzettelijk geïntroduceerd worden zoals tuinen en parken.

Inheemse flora - Archaeofyten - Neofyten (fig. I

l)

Sedert de nieuwe steentijd (zo'n 6000 jaar geleden) heeft de mens een toenemende invloed
uitgeoefend op de vegeiatiè o.a. door de ontginning van bossen en andere natuurlijke
levËnsgemeenschappenien behoeve van de landbouw. Hierdoor werd de verbreiding van veel
planteóorten versneld. Naast de opzettelijke introducties van landbouwgewassen werden (en
worden) veel andere soorten door de mens per ongeluk gei'ntroduceerd (o.a. veel
akkeroíkruiden). Sedert + 1500 A.D. nam het aantal geihtroduceerde plantesoorten sterk toe
door de ontdei<kingsreizen en de handel. Deze golf van introducties neemt door de
industrialisatie en de groeiende wereldhandel nog steeds toe. KowARtr( (1990 : 47) maakt een
onderscheid tussen ioorten die in onze streken ingeburgerd raakten voor 1500 A.D.
(archaeofyten) en deze na 1500 A.D. (neo§rten). Vele van deze neofyten en ook archaeofyten
iijn veel beter aangepast aan menselijke invloeden'dan de oorspronkelijke inheemse soorten
(Kowenx 1990, zie tabel4 en fig. l0).

De graad van menselijke beïnvloeding van terreinen en hun vegetatietypes wordt uitgedrukt in
de hemerobie-schaal, zie tabel4 (Kowarik 1990).

'
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Fig. l0 : Aantallen inheemse en weemde (archaeofyten + neofyten) soorten in West-Berlijn bij
toenemende menselijke invloed, hemerobie-schaal zie tabel4 (Kowanx 1990).
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Fig. I I : Een schematische analyse van de terminologie rond de status van een plant binnen
onze flora. Voor een concrete invulling van de termen zie tekst.
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Fig. 12 Muurleeuwebekbvam oorspronkelijk alleen voor in de
bergen rondom de Adriatische zee maar werd vanaf de late
Middeleeuwen door de mens in West-Europa geïntroduceerd als
sierplantje op muren (tekening Ross-CRAIG 1979).
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Streekeigen flora en fauna

De verspreiding van flora en fauna is niet gebonden aan politieke- of staatsgrenzen. Nochtans
zijn inventarisaties en checklijsten van inheemse soorten wel dihuijls gebonden aan deze
grenzen. De status van soorten wordt hier dus getoetst aan artificiële grerzen. Belangrijker is
of de soort binnen zijn natuurlijk verspreidingsareaal voorkomt (of de soort streekeigen is).
Dit areaal hangt af van klimatologische, bodemkundige en geografische factoren. Bij adviezen
voor aanplantingen is het criterium 'streekeigen' dan ook veel belangrijker dan het criterium
'inheems'. Duindoorn komt bij ons van nature enkel voor in de l«rstduinen (fig. l3). Indien de
soort buiten de duinen wordt aangeplant doorbreekt men het natuurlijk areaal van de soort.
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Fig. 13 : Duindoorn behoort tot de wilde flora van België maar
zijn areaal is beperkt tot de kustduinen (veN RoleAEy &
Duvoserue 1979).

Introductie, reïntroductie, flora- en milieuvervalsing
Samenhangend met de problematiek van de inheemse en door de mens meegebrachte soorten
is er de problematiek rond het introduceren van soorten en ook het reihtroduceren van soorten
die eerdeq al dan niet door toedoen van de mens, zijn uitgestorven.

Introductie is het bewust of onbewust inbrengen van plantesoorten in een gebied waar de
soort niet aanwezig is of was. Het gaat hier bijna altijd om uitheemse soorten. De term
introductie kan ook gebruikt worden voor het inbrengen van streekeigen soorten op een niet
oorspronkelijke plaats (bv. het inbrengen van oude bosplanten in recent ontstane bossen).

Reihtroductie wordt gebruikt voor het inbrengen van een soort in haar natuurlijk areaal op
een plaats waaÍ ze woeger voorkwam. Vroeger zou hier in principe kunnen slaan op de
periode sedert de ijstijden (Gnvsrers, 1987 : 46). In de prahijk gaan reïntroducties steeds
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over soorten die pas recent (enkele decennia) uit een gebied verdwenen zijn door toedoen van
de mens.

Floraveryatsing is een term die geihtroduceerd werd door WesrHoFF (1949). Onder
floravervalsing wordt verstaan :
- Het inbrengen van een soort op een plaats waar ze van nature niet thuis hoort, zowel buiten
als binnen het areaal.

-

Het inbrengen van genetisch verschillende infraspecifieke toca en ecotypen binnen het areaal.
Eigenlijk gaat het hier om populatievervalsing. Deze vorm van floravervalsing komt zeer
vaak voor bij houtige gewassen (aanplant van bossen, houtwallen, enz.).
Hoewel de term faunavervalsing niet courant gebruikt, wordt bestaat dit fenomeen uiteraard
ook.

Welke standpunten moeten or, vanuit het natuurbehoud, genomen worden tegenover
introductie en reihtroductie ?
Tegenover introductie van soorten is er een algemene consensus. Deze wordt als
ongewenst beschouwd. Nieuw geïntroduceerde soorten kunnen immers plagen vormen (o.a.
door gebrek aan predatoren) en kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse flora of
fauna.

Over reïntroductie bestaat er minder eensgezindheid. Hier stellen zich ook de problemen
van de toenemende achteruitgang van de flora en fauna onder invloed van de mens. Natuur
concentreert Àch in kleine eilandjes temidden van een cultuurwoestijn. De wisselwerking
tussen deze eilandjes wordt steeds geringer waardoor het lokaal uitsterven van soorten steeds
meer een definitief karaher kÍijgt De verleiding om, ter verrijking van "de natuur", wilde
planten te gaan uitzaaien en aanplanten of diersoorten uit te zetten neemt hierdoor sterk toe
(Svrone & Lroporo 1984). Wrsttorr (1949) stelt dat uitzaaien en aanplanten van
bedreigde soorten in de natuur niet dient plaats te vinden. Bij natuurbeheer beschouwen we
het spontane optreden van iedere soort als een expressie van het milieu. Zeldzame soorten
wijzen op een bijzonder milieu. Bij het uitplanten, en in mindere mate bij het uitzaaien, lopen
we de kans dat soorten geïntroduceerd worden in milieus waar ze ruet thuis horen. Op zeer
kleine schaal is eigenlijk iedere aangeplante soort als een exoot te beschouwen (LoNoo 1984).
Met aanplanten verstoren we de "inwendige orde" van de vegetatie. Ook bij introducties van
diersoorten lonnen de natuurlijke ecosystemen verstoord worden. Toch is hiermee de
discussie over reihtroducties geen uitgemaakte zaak. Alleszins moeten retntroducties gebeuren
met een wetenschappelijke motivatie en dient een wetenschappelijke opvolging van de
reïntroductie plaats te vinden. Reïntroducties zouden geen plaatselijke initiatieven mogen zijn
maar zouden moeten kaderen in een lands- of regio-overkoepelend beleid.
Het creëren van nieuwe milieus (meestal door grondverzet) duiden we aan met abiotische
natuurtechnische milieubouw (zie hoofdstuk 4). Het ontwikkelen van levensgemeenschappen
door het intern beheer van deze milieus noemen we biotische natuurtechnische milieubouw.
Onderzoek bij verschillende projecten met natuurtechnische milieubouw hebben aangetoond
dat op dergelijke terreinen wij snel een hoge soortenrijkdom bereikt wordt (tlrnvv 1988). De
vraag stelt zich of op dergelijke terreinen uitzaaien en uitplanten wel nodig en wenselijk zijn.

: aanleg van milieus die weemd zijn voor de streek, aangelegd met
grondsoorten aangevoerd uit andere streken (LoNoo 1984 : 133). Door de aanleg van streekvreemde milieus vervagen de areaalgrenzen van flora en fauna. Dit moet eerder als een
nivellering beschouwd worden dan als een aanwinst voor het natuurbehoud. De streekvreemde
Milieuverualsing
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substraten zullen minder snel gekoloniseerd worden doordat de afstand tot brongebieden van
waaruit de soorten naar het nieuwe milieu moeten migreren te groot is. Hierdoor ontstaan in
eerste instantie ook soortenarïne levensgemeenschappen. De verleiding om hier te gaan
uitplanten of inzaaien is nog groter. Aanleg van streekweemde milieus is vanuit deze
oogpunten niet wenselijk. Stedelijke milieus worden in vele gevallen reeds gekenmerkt door
grote hoeveelheid streekvreemde milieus. Milieubouw die op deze reeds aanwezige milieus
inspeelt is dus zeker niet af te keuren. Op deze terreinen kan een uitbreiding van de typisch
stedelijke natuur verwacht worden. In landelijke gebieden moet men trachten de

oorspronkelijke streekeigen milieus optimaalte behouden en te beheren.

Moeilijkheden bij gebruik

In verstedelijkte milieus is het dikwijls erg moeilijk na te gaan welke soorten oorspronkelijk
inheems en welke, al dan niet opzettelijk, geïntroduceerd werden door de mens. Het grote
aantal geihtroduceerde soorten is bovendien kenmerkend voor de stedelijke milieus. In
stadskernen voÍïnen geïntroduceerde soorten dikwijls het hoofdaandeel in de boom- en
struiklaag (cfr. spontane opslag van Gewone esdoorn en Winderstruik).In deze zin zijn deze
soorten typischer voor de stad dan vele'inheemse' soorten uit het omliggende rurale gebied
(Dm"rens 1994). Naarmate een soort ook langer ingeburgerd is wordt het moeilijker na te
gaan \ilat inheems is of wat geïntroduceerd werd. Nagaan wat spontaan is in een stad of wat
aangeplant werd is zeer moeilijk.

Een praktisch houvast (zie tabel 5)

Bij

aanplantingen of bij het inzaaien van soorten (voor zoyeÍ gewenst) wordt best uitgegaan
van algemene streekeigen soorten. Dit heeft als voordeel dat de soorten aangepast zijn aan de
plaatselijke omstandigheden en dat ze de natuurlijke soorten niet zullen wegconcuÍreren.
Streekeigen beplanting kan bovendien een veel groter aantal insektensoorten en andere
ongewervelden herbergen dan streekweemde soorten. Zeker op het platteland zou streekeigen
wij strikt moeten geihterpreteerd worden. Zo moet men bv. geen Beuk aanplanten in de
duinen en evenmin Haagbeuk in de Kempen of Duindoorn buiten de kustduinen. Stedelijke
milieus wijken echter dihuijls wij sterk af van de omgeving. De bodem is vaak dermate
verstoord door vergraving en aanrijking met weemde materialen (bv. kalkrijk betonpuin) dat
het milieu niet meer vergelijkbaar is met het omliggende plattelandsgebied. Steden herbergen
bovendien reeds een relatief groot aantal neoSten. Een soort als Gewone esdoorn is in steden
dermate ingeburgerd dat aanplanting ervan in steden geen beavaar kan vorÍnen. Men kan
soorten als Winderstntik en Gewone esdoorn misschien zelfs als streekeigen voor stedelijke
milieus beschouwen. Criteria voor de streekeigenheid van beplanting dienen in steden minder
strikt genomen te worden dan in plattelandsgebieden. Als regel bij beplantingen zou men enkel
zeer algemene inheemse soorten moeten gebruiken die belangrijk zijn voor structuur en
functioneren van de levensgemeenschap eerder dan zich te laten leiden door bepaalde
populaire aspecten van de soort (mooie bloemen, zeldzaamheid, tot de verbeelding sprekende
ecologie erl.z.).Van deze regel kan in steden wel afgeweken worden en komen eventueel ook
archaeoSten en neo§rten in aanmerking. Bij beplantingen in steden moet dan ook in de eerste
plaats gekeken worden naar de beoogde functies, naar standplaatsfactoren en moeten uiteraard
alleen soorten aangeplant worden die ecologisch aangepast zijn. Veelal zullen dit soorten zijn
die reeds spontaan optreden in stedelijke milieus.
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Tabel 5 : Algemene richtlijnen bij aanplantingen en milieubouw in landelijke en stedelijke
milieus.
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4. NATUURONTTVIKKELING

Omschrijving en achtergrond

Vroeger richtte de natuurbeschermingssector zich vooral op het behoud van resterende
natuurwaarden en -gebieden. Dit defensieve natuurbehoud heeft de laatste iuen langzaam
plaatsgeruimd voor een meer offensief natuurbeleid. Naast de bescherming van de resterende
natrui kan men ook min of meer gedegradeerde gebieden herstellen en er 'nieuwe natuur'
ontwikkelen. Het is een reactie op de verregaande aftakeling van de natuur in onze sterk
verstedelijkte omgeving. Naast herstellen van gedegradeerde natuurgebieden kan ook actief
nieuwe ruimte voor de onrwikkeling van natuur gecreëerd worden. De inrichtingsmaatregelen
(veelal gepaard gaande met grondverzet) van dergelijke gebieden worden gecatalogeerd onder
àe term natuurtechnische milieubouw (zie verder). De aandacht die natuurontwikkeling, en
natuurtechnische milieubouw in het bijzonder, geniet richt zich in ons land nog voornamelijk
op het landelijk gebied. Natuurtechnische milieubouw heeft echter ook in steden veel
mogelijkheden.

Natuurtechnische milieubouw
Natuurtechnische milieubouw (soms ook natuurbouw genoemd) is het geheel van ingrepen om
natuur te realiseren. In eerste instantie creëert men eeÍL voor de verdere ontwikkeling van
natuurwaardeq gunstige uitgangssituatie (milieubouw). De ingrepen zoals uitgraven,
ophoging, beihvloedden van het afivateringsregime enz. kunnen nieuwe milieus doen ontstaan.
Vervótgéns laat men de natuur zich ontwikkelen. Deze ontwikkeling kan men wel nog
beinvloidden (echter niet volledig controleren) door een voÍrn van beheer (natuurtechniek)
(Crnus & JaNsssNs red. 1994). Natuurtechniek is dus elke doelbewuste handeling, gericht op
het creëren, herstellen, ontwikkelen of handhaven van de levensvoorwaarden van de inheemse
florq fauna en levensgemeenschappen en hun onderlinge samenhang. De einddoelen zijn bij
natuurtechnische milièubouw duidelijk te omschrijveq het eindresultaat is echter nooit
volledig te voorspellen. Dit is juist eigen aan de natuur, natuur is meer dan een gemanipuleerde
verzameling plantjes en beestjes @ERarve 1989).
Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen primaire en secundaire natuurtechnische

primaire milieubouw' is de ontwikkeling van natuurwaarden de
hoofddoelstelling. Bij secundaire natuurtechnische milieubouw poogt men bij de uitvoering
van infrastnrctuurwerken als nevendoelstelling natuurwaarden te ontwikkelen (Creus &
milieubouw.

Bij

JaNsseNs red. 1994). Het gaat hier dus eerder om effectverzachtende maatregelen in plaats
van echte natuurontwikkeling. Wel kan men op deze manier het verlies aan natuurwaarden
trachten te minimaliseren.

Natuurbouw is een verkeerde en zelfs een gevaarlijke term. Natuur kan men per deÍinitie niet
bouwen, natuur is een spontaan proces. De term natuurbouw is in die Àn gevaarlijk dat men
de indruk geeft dat men de natuui kan maken en dat ze dus vervangbaar is (WesruorF 1985).
Een natuurterrein dat vernietigd dreigt te worden door een autosnelwegzou men dus elders
opnieuw kunnen bouwen. Het klassieke natuurbehoud en natuurbeheer zouden dan niet meer
nàaig zijn. Natuur is echter niet vervangbaar, ieder stukje natuur is uniek. Met
natuirtec-hnische milieubouw kan men bovendien enkel relatief jonge en dus relatief
eenvoudige ecosystemen laten ontwikkelen I De flora en fauna van oude ecosystemen Ov.
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bossen) is meestal sterk affikend van die van jonge ecosystemen. Vooral voor bossen werd
dit bestudeerd (tlrnuv 1989, TncrErAL. 1993).

Basisideeën rond natuurontwikkeling in stedelijke en verstedelijkte gebieden

in

op de

specifieke kenmerken van een
stadsecosysteem en de nadelige aspecten ervan trachten op te vangen. De basisvoorwaarden
voor meer natuurgericht groenbeheer in de stad zijn de volgende (N{rrsu 1993) :
l. Het gebruik van levensbedreigende stoffen uitbannen.
2. Hetvoorzien van open ruimte en onverharde bodems.
3. De integratie in het natuurlijk ecosysteem bevorderen :
- door mogelijkheden te voorzien voor spontane ontwikkelingeq voor spontaan

Natuurontwikkeling

steden moet inspelen

planten- en dierenleven
door minder ing.,jper,, minder frequent en minder drastisctr, en in een regelmatiger ritme
door zoveel mogelijk gebruik te,maken van inheemse en streekeigen soorten en hun
vegetatievormen
bij aanplantingen (parken) een zo natuurlijk mogelijke structuur van de vegetatie
nastreven (ordening van de planten, verticale gelaagdheid, variatie in lengte, breedte,
hoogte, leeftijdsopbouw)
door mogelijkheden voor de fauna te scheppen : voldoende variatie in begroeiing, naast
levend materiaal ook dood materiaal, stukken zandgrond, ... in het algemeen voedsel-,
schuil- en voortplantingskansen, verbindingswegen afgestemd op de diverse soorten
4. Respect voor de (spontane) begroeiingen en voor de planten : ze de kans geven om te
groeien, te bloeien en zaad te vormen.
5. Speciale zorg voor soorten en individuen in de stad, bv. voor het behoud van oude bomen
en voor het behoud van groeiplaatsen van bijzondere planten.

-

Gebieden in steden die in aanmerking komen voor natuurontwikkeling zijn tuinen en parken,
braakliggende terreinen, spoorwegterreinen, kanalen, grachter; muren, daken enz.
Natuurontwikkeling in stedelijke milieus hoeft niet steeds duur te zijn. In vele gevallen kan het
zelfs kostenbesparend zijn (natuurlijker beheer van parken en plantsoenen door een
maaibeheeq het uitbannen van herbiciden). Voor het specifieke beheer van elk van deze
groenelementen of voor de aanleg ervan wordt verwezen naar hoofclstuk 7.

Motieven om aan natuurontwikkeling te doen in de stad l«rnnen als volgt samengevat worden:
Wat goed is voor de natuur is ook goed voor het stadsmilieu en voor een leeÍbare stad.
Mensen meer betrekken bij en bewustmaken van hun omgeving en deze omgeving
aantrekkelij ker maken.
Druk op meer natuurlijke (verstoringsgevoelige) milieus buiten de stad verminderen door de
mogelijkheid te bieden ook van (meer verstoringsbestendige) natuur in de stad te genieten.
Educatieve functie : de stadsmens laten kennis maken met spontane natuur binnen zijn eigen
leefomgeving.

-
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Start- en onderhoudsbeheer
dikwijls fundamenteel verschillend in de
milieubouw)
en
eens het milieu aangelegd is. Het is
(aanleg,
natuurtechnische
beginfase
daarom belangrijk onderscheid te maken tussen maatregelen in de beginfase, het startbeheer,
en later te nemen maatregelen ter onderhoud van het systeem.

Bij natuuronfwikkeling zijn de beheersmaatregelen

Startbeheer is het geschikt maken van het terrein voor de ontwikkeling van een (rijke en)
gevarieerde fauna en flora. In vele gevallen is de uitgangssituatie van een bepaald terrein
weinig geschih voor natuuronrwikkeling. Het ongeschikt zijn van het terrein kan te maken
hebben met de voedselrijkdom van de bodem (in bijna alle gevallen te voedselrijk), het reliëf
(bv. geen reliëfuerschillen of reliëfuerschillen zeer bruusk) of met de grondwatertafel (bv.
sterke schommeling, verdroging). Soms hebben we met viuaaÍ vervuilde bodems te maken (bv.
met zware metaleQ. Voorafgaande sanering is in die gevallen noodzakelijk.
Vooral voedselrijke gronden zijn niet geschikt voor de ontwikkeling van soortenrijke en
gevarieerde vegetaties. Bij veel voormalige tuinen en parken en bij landbouwgronden beschikt
men over een voedselrijke uitgangssituatie. Wil men deze gebieden omvoÍrnen tot gevarieerde
en soortenrijke natuurgebieden dan is in vele gevallen een startbeheer nodig. Het op korte
termijn voedselarmer maken van de grond kan enkel door grondverzet. Voor de specifieke
maatregelen wordt verwezen naar hoofdstuk 7.1.
Ook egale terreinen of terreinen met enkel zeer plotse overgangen zullen aanleiding geven tot
het ontstaan van eerder monotone begroeiingen. Het startbeheer kan dan bestaan uit creëren
van meer reliëf of door de abrupte overgangen geleidelijker te maken. Het aanbrengen van het
relief kan eventueel gepaard gaan met het afgraven en het omkeren van het bodemprofiel (zie
voedselarmer maken van de bovenste bodemlaag, hoofdstuk 7.1). Verschillen in grondsoorten
in combinatie met reliëfverschillen zorgen voor extra variatie.

Onderhoudsbeheer : Eens een geschikte uitgangssituatie gecreëerd is moet, naargelang de
gewenste vegetatieontwikkeling, een onderhoudsbeheer gevoerd worden. De technieken die
voor het onderhoudsbeheer worden toegepast zijn vnl. dezelfde als bij het klassieke
natuurbeheer : maaien en afvoeren,begrazen, plaggerq kappen en eventueel niets-doen. Indien
geen beheer gevoerd wordt krijgt men, zeker in de eerste decennia, een weinig gevarieerde
begroeiing ontstaan gedomineerd door enkele zeer concurentiekrachtige soorten. In vele
gevallen zijn dit minder gewenste soorten zoals Brandnetel en Distels. Beheersvormen zoals
bemesteq schoffelen, wieden, sproeien tijdens droogte worden bij het natuurbeheer niet
toegepast. Ze zijn immers vaak arbeidsintensief en doorbreken belangrijke spontane processen
zoals kieming en vestiging. Natuurwiendelijke beheersvormen Àjn minder arbeidsintensief en
daardoor vaak minder duur dan het klassieke beheer dat in de meeste parken wordt toegepast.
Voor meer uitleg over de diverse beheersvormen verwijzen we naar hoofclstuk 7.l.
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DEEL

II : NATUI]RELEMENTEN

5. NATUUR IN STEDELIJKE EN VERSTEDELIJKTE GEBIEDEN
5.1. Wat ?
Soms wordt natuur beschouwd als het eindprodukt van een proces waarbij planten en dieren
zich spontaan vestigeq ordenen en handhaven zonder enige invloed van de mens. Dit soort
natuui komt in West-Europa nog nauwelijks voor. Zelfs in de natuurreservaten is de invloed
van de mens sterk uitgesproken. Het gaat hier dan ook vaak om half-natuurlijke landschappen.
In strikte zin - natuur als wat niet des mensen is @uRasvE 1989) - is dit ook correct. Volgens
bovenstaande definitie zou in steden al helemaal geen natuur meer voorkomen. Ondanks dit
alles komen een groot aantal spontane planten en dieren voor in de steden. Nog meer dan in
het landelijk gebied is de natuur hier sterk beïnvloed door menselijk handelen. In de stad
komen verschillende soorten 'groen' voor : van sterk door cultuur bepaalde groenelementen
(vele parken, tuinen) tot meer spontane natuur (muurvegetaties, ruderale terreinen). Het
'cultuurlijk groen' en de bijhorende plantesooorten l«rnnen zich enkel handhaven door intensieve verzorging van de mens. Hier tegenover staat spontane natuur. \ile denken hierbij aan het
onkruid tussen de straatstenen maar ook aan reeds langer ontwikkelende vegetaties met
spontane struweel- en bosontwikkeling. Deze natuur bestaat vaak ondanks de mens die door
allerlei activiteiten de spontane plantengroei tracht tegen te houden.

Tuinen

In vergelijking met de rest van Europa heeft België een ongewoon hoog aantal huizen met
een eigen tuin, nl. 70 yo van de huizen. België wordt hierin enkel nog voorafgegaan door
Engeland en Wales, 78 yo, maar laat de rest van de naburige landen ver achter zich; Nederland, 56 o/o, West-Duitsland, 49 o/o en Frankrijk, 32 Yo (Gnnenr 1989). Het moet dan ook
duidelijk zijn dat tuinen in verstedelijke gebieden een belangrijk deel van het groenareaal
kunnen uitmaken.
Tuinen kunnerg vnl. in verstedelijkte gebieden, een belangrijke rol spelen in de bescherming
van de natuur op lokaal vlak. Dat ook vrij kleine tuinen hier een rol kr,rnnen spelen bewijst
OwrN (1991) (zie ook tabel 5). In zijn voorstedelijke tuin in Leicester vond, over een periode
van 15 jaar, hij maar liefst 1782 soorten dieren en 422 soorten planten en ailammen. De tuin is
wij klassiek van opbouw en bestaat uit een gazon, enkele borders van eenjarig en overblijvende
kruideq een moestuin en aan de rand een mengeling van inheemse (bv. Wier, Meidoorn) en
uitheemse @v. Winderstruik, Chomaeqtparis) struiken en bomen. De inventarisatie van deze
tuin beperkte zich echter tot een selectie van groepen. Als een extrapolatie gemaakt wordt van
de insektengÍoepen die er grondig werden onderzocht naar alle insekÍengroepen dan zou tot
37,5 o/o van de insekten van de Britse eilanden in de tuin kunnen voorkomen. Het betreft hier
nochtans geen natuurtuin of een sterk verwilderde tuin maar een klassieke tuin met een grasveld, borders en wat struikgewas. De tuin van OwtrN verschilt weinig of niet van de omliggende tuinen. De soortenrijkdom (vooral wat betreft de insekten) van zijn tuin is te wijten aan de
hoge structuurdiversiteit en aan het grote aantal soorten waardplanten (zowel gecultiveerde als
wilde). Een tuinier kan op een beperkte oppervlakte een zeer groot aantal soorten planten in
stand houderq meestal een veel groter aantal dan van nature mogelijk is. Bovendien beheert
iedere tuineigenaar zijn tuin op een verschillende manier waardoor extra diversiteit kan ont33

staan. De plantendiversiteit in de tuin is in de meeste gevallen dan wel voornamelijk bepaald
door de tuinier, de hiermee gepaard gaande fauna is wel spontaan. Een tuin aangelegd met
inheemse of streekeigen planten (heemtuirV ae hoofclstuk 6) kan een grotere diversiteit aan
insekten herbergen dan een tuin met vnl. uitheemse of gecultiveerde planten. De inheemse
fauna is hier niet aan aangepast.

Door de activiteiten van de tuiniers (wieden van onkruid, aanplanten van soorten, opruimen
dood plantemateriaal, uitgraven van tweejarigen en groenteq....) ontstaan telkens nieuwe
openingen in de beplanting.Deze openingen bieden de mogelijkheid aan wilde planten om zich
te vestigen. Veelal is deze spontane plantengroei geen lang leven beschoren. Door het wieden
ontstaan echter opnieuw openingen waar planten zich kunnen vestigen. Vooral eenjarige
soorten doen het goed bij zo een beheersregime. Meer zelfs, indien er niet zou gewied worden
in de tuin zouden deze'onkruiden'niet stand houden.

De belangrijkste stressfactor voor vele insekten en andere geleedpotigen in stedelijke tuinen
en parken is het ontbreken van een laag dood plantaardig materiaal tijdens de winter (ScneeFER 1982). De opruimwoede van de mens is hier uiteraard niet vreemd aan. 'Slordige' tuinen
bieden dui meer mogelijkheden voor de bodembewonende fauna.
De waarde van de tuin voor de inheemse flora hangt grotendeels af van de tolerantie van de
tuineigenaar tegenover de spontane begroeiingen. Bij sommige tuineigenaars faalt hun gazon
reeds zodra er een Madeliefie in staat; mossen zijn veelal uit den boze. Door intensief wieden,
schoffelen en spuiten met herbiciden en insecticiden pogen ze elke spontane uiting van de
natuur te verhinderen. Gelukkig is het beheer van tuinen niet steeds zo intensief en natuuronwiendelijk. Natuurtuinen worden veel minder intensief beheerd en de vegetatie bestaat zuiver
uit spontane begroeiingen (voor de principes en de aanleg van natuurtuinen verwijzen we naar
hooftlstuk 6 en 7). De aanleg van het milieu blijft bij natuurtuinen echter wel door de mens
bepaald.
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Tabel 5 : Biodiversiteit in enkele tuinen.
Tabel 5.A : Aantal soorten in de klassieke tuin (oppervlakteT4l rt) in Leicester t.o.v
de Britse eilanden. Waarnemingen gedurende 15 jaar van enkele goed onderzochte
Owm,t l99l
Aantal soorten
in de tuin

Aantal soorten Yo aarrtal soorten tuin
in Groott.o.v. GrootBrittannië
Brittannië

166

1500

ll

7

46

l5

l0

23

43

Sprinkhanen en Krekels

3

28

ll

Oorwormen

I

4

25

Gaasvliegen

l8
2t

55

33

62

34

Nachwlinders (Macro's)
ZweeMiegen
Bladwespen

263

881

30

9t

256

36

58

481

12

Sluipwespen

533

2028

26

2

36

6

297

t4

Biien

4l
5l

252

20

Loopkevers

28

342

8

9

24

38

8450

22500

38

Inheemse bloemplanten

Duizendpoten
Hooiwagens

Dagvlinders

Mieren
Wespen

Lieveheersbeestjes

Insekten (geschat aantal spp.)

Tabel 5.B : Aantal soorten in een tuin (wilde plantentuin, oppervlakte 5000 m2) in
t0
VaT.ILAI.IDUYT
Wetteren t. o.v. Vlaanderen.
Aantal soorten Aantal soorten Yo azntal soorten tuin
t.o.v. Vlaanderen
in de tuin
in Vlaanderen

t9
l5

Vlinders
Libellen

47

40

32

47

Tabel 5.C : Aantal soorten in de natuurtuin (oppervlalcte 6500 m2) in Kiewit Slasselt) .
t.o.v. Vlaanderen. rrl[aarnemingen geduren d'e 6 jaar. Ducrern, DE BEcKER, IIERMY,

Mlgtralt

e.a.

Aantal soorten Aantal soorten
in de tuin
in Maanderen

o/o

aantal soorten

tuin

t.o.v. Maanderen

265

t279

2t

Minders

L2

47

26

Libellen

l3

32

4t

8

32

25

89

550

t6

Hogere planten

Sprinkhanen
Spinnen
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Parken

De parken in onze steden dateren veelal van na het eind van de 18'eeuw, toen men zich
voor het eerst bewust werd van de vervreemding van de natuur. Woeste landschappen werden
niet langer verafschuwd maar tot bron van esthetische verwondering verheven (tlrm.ueN
1990). De romantische natuur-opvatting komt tot uiting in de Engelse landschapsstijl (waarin
de meeste van onze hedendaagse parken zijn aangelegd). De aanleg van de meeste parken
gebeurde echter zonder de scherpe scheiding tussen natuur en cultuur op te heffen. Deze
natuuropvatting is echter vooral gericht op de voÍïn en niet op de inhoud en de ecologische
functies. Bij ons werd de stijl grotendeels ontkoppeld van zijn natuurideaal. Het traditionele
onderhoud met wiederq schoffelen, ... bleef behouden.
Ondanks het intensieve beheer komen in vele parken toch heel wat natuurlijke ontwikkelingen tot uiting. Zelfs bij intensief gazonbeheer (in het groeiseizoen wekelijks maaien) kunnen nog
heel wat wilde planten zich vestigen. In enkele grotere parken in het Anrwerpse werd bewust
overgeschakeld op een meer natuurvriendelijk beheer. Zolang niet te veel met de gifspuit
gewerkt wordt en de gazons niet te sterk bemest worden kan zich een gevarieerd grasland
ontwikkelen. Dat deze gazons meer dan enkel banale soorten l«rnnen bevatten bewijzen o.a.
enkele stadsparken in Gent (Maaltepark met Zeegroene zegge, Grote wilde thijm, Duizendguldenlcruid, ...) en Mechelen (Vrijbroekpark met o.a. Kruipend moerasscherm). De borders zijn
minder interessant omdat hier dilcwijls geschoffeld wordt en met herbiciden wordt gespoten.
Het grote aantal mossoorten in de Antwerpse stadsparken toont aan dat parken potentieel
veel te bieden hebben @e Nfruroen ET AL. l99l). Het huidige beheer en de luchtverrnriling
beperkt de mossenrijkdom van de individuele parken. Het aantal mossen per stadspark neemt
toe met de oppervlakte van het park (fig. la). Grotere parken zoals het Rivierenhof en het
Schildehof in Antwerpen herbergen elk meer dan 50 soorten mossen.
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Fig. 14 : Relatie tussen het aantal soorten mossen per park en de parkoppervlakte in het
Anrwerpse (uit De N{nurorn ET AL. 199 I ).
36

Parken en grote tuinen zijn de enige landschapselementen binnen de steden waar bosvogels
tot in de stad doordringen. Sommige soorten passen hun dieet aan het typisch aanbod uit de
stad, nl. voedselresten van de mens. Typische parkvogels Àjn o.a. Merel, Zangliister, Kool'
mees, Pimpelmees, Waamse gaai, BosduiJ, Turkse tortel, Boomklever, Grote bonte specht.In
grotere parken komt soms nog Bosail voor. De meeste soorten zijn van nature bossoorten.
Voor holenbroeders (bv. Koolmees, Pimpelmees, Boomklever,...) is het aantal broedgelegenheden bepalend voor hun aantal. In vele parken is dit nogal een teer punt aangeÀen zieke bomen
met holen snel verwijderd worden omwille van de veiligheid. Bodembroeders (bv. fjtfiiofl Àin
afirankelijk van voldoende plaatsen Enkel soorten die hun schuwheid verloren hebben doen het
goed in de stad. Ook verwilderde populaties siervogels komen in de stadsparken voor. Zo is de
HalsbandparWet een algemene verschijning in de Brusselse stadsparken @r ltoorn 1982,
1983). Deze laatste soort neemt als holenbroeder vaak de broedplaatsen van inheemse soorten
in. Ook talrijke watervogels verwilderen vanuit parken (o.a. Canadese gans, Mandarijneend,...).
In sommige parken komen ook handtamme Eekhoorrrs voor. In Groot-Brittannië is de
oorspronkelijk inheemse ,Rosse eekhoorn grotendeels verdrongenen door concurrentie met de
Noordamerikaanse Grijze eekhoorn die veel minder schuw is.

Stinzenflora

De naam stinzenplant is afgeleid van het Friese woord stins, de benaming voor

een

versterkte hofstede. rrlfat hun formaat betreft zijn het behuizingen die tussen kleine kastelen en
grote herenhuizen liggen Qlu.recens 1985). In andere delen van Nederlanden gebruikÍe men

woorden als woontoren, donjon of borg. In Maanderen gebruilcte men voor de heuvel of
versterking waaÍop men bouwde de term mote ot motte (,I{enw 1990)'
Stinzenplanten zijn planten die in hun verspreiding (binnen een bepaalde streek)
beperkt zijn tot (kasteel)parken, oude pastoorstuinen, kloostertuinen en andere historische sites
(tlrnrvrv 1990). Enkel soorten die zich gedurende lange periode na de introductiè kunnen
handhaven worden als stinzenplanten beschouwd. Stinzenplanten zijn met andere woorden
verwilderde tuinplanten. In de 16' - 17" eeuw werden als sierplanten ook veel inheemse planten
gebruikt, soms planten die nu geen betekenis meer hebben als sierplant. In de 19'eeuw werd
het assortiment sierplanten sterk uitgebreid en werd het verzamelen van exoten een echtè rage.
Het onderhoud van deze tuinen was zeer arbeidsintensief (er werd geplant, beme§t, verplant,
gewied, gescheurd,...). In de tweede helft van de 19' eeuw wordt het peperdure beheer achterwege gelaten. Hierdoor verdween een groot deel van de soorten. Andere gingen echter spontaan uitbreiden binnen het park en tuinmilieu.
De soortenrijkste stinzenmilieus worden gevonden op vochtige kalkhoudende bodem. Menselijke activiteiten (spitten, opgraven en verplanten van bolgewassen, wiederq toevoegen van
kalk) zorgden voor een luchtige bodem.
In Vlaanderen en Nederland lijken stinzenmilieus veelal gebonden te zijn aan parken aangelegd
in de Engelse landschapsstijl GIERMv 1990). Bij de aanleg werd gepoogd een natuurlijk
uitziende kruidlaag aan te brengen. Om dit te bereiken gebruikte men de techniek van 'drift
planting' (veutlrtrsT l98l). De planten werden in wolkvormige groepen ingeplant met hier en
daar een verdwaald geïsoleerd exemplaar. Veelal werd aangeplant in de omgeving van de
paden. Het betreft immers planten met sierwaarde.
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Tabel6 : Overzicht van de stinzenflora in Maanderen.

38

Kerkhoven
Kerkhoven zijn vaak oases van rust in de drukke (ver)stedelijk(t)e milieus. Ze herbergen een
mengeling van milieus gaande van parkelementen, schrale graslanden, over muren tot het zeer
speciÍiekà milieu van de graÈerken zelf. Door het vele schoffelen en spitten zijn er ook biotopen aanwezig die vergelijkbaar zijn met akkers.
Vooral historische kerkhoven zijn refugia voor natuur in steden (Horruamt & SrmprnagRE 1993). Oude kerkhofmuren worden verder bij de muurvegetaties belicht. Deze muren
herbergen soms zeldzame varens (Jeonvr 1979). Op sommige kerkhoven komeq al of niet
verwilàerde, bolgewassen talrijk voor. Ook deze stinzenflora legt de band met de parken' Zo
komt op het kerkhof van St. Mchiels (Brugge) Gewone vogelmelk voor, op_het oude kerkhof
van Ukicel DntiJhyacinth en Kraailook (ÍlowMANN & STmpeRAERE 1993). Sommige kerkhoven in Nederland en Luxemburg zijn bekende groeiplaatsen van lYeidegeelster en Akkergeelster (Sol,r-MAr.r 1979, REIcrlD.IG 1986); ook het kerkhof van Ledeberg (Gent) herbergt een
popuiatie Akkcrgeelsler (mond. med. G.IIEYNEMAI.I). Volgens Wppoe (1991 :277) wordt de
standplaats van-Akkergeelster gekenmerkt door een wij droge bodem die regelmatig enige
bodembewerking ondergaat. Ernstige verstoring van de bodem verdraagt de soort echter niet,
wel een 'gedoseirde bodemverstoring'. Dit verklaart waarom de soort niet meer op akkers
voorkomt maar wel nog op kerkhoven waar enkel wat geschoffeld wordt. Een andere soort die
het moet hebben van drogè, open standplaatsen die in stand gehouden worden door menselijke
verstoring (of natuurlijkedynamiek) en waar pionieren elk jaar opnieuw mogelijk is,is Dwerg'
gras (tlenrrav 1983) en ook Heelbeen (RstcH,Nc 1986). Dwerggras werd o.a. gevonden op
éen kerkhof in Gent (VaN LAI.IDUYT 1992) en op de centrale begraafplaats van Brugge
(ZwannmroEl Er er . 1994).
Grafzerken kunnen een zeeÍ rijke korstmos- en mosflora herbergen. Zeker in streken waar
geen natuurlijke rotsformaties voorkomen vorïnen zii eenuitzonderlijk biotoop. De mossen- en
vooral de koistmosflora verschilt sterk van deze op muren. In Groot-Brittannie werd een groot
aantal begraafplaatsen systematisch onderzocht op hun korstmosflora. Maar liefst 435 soorten
korstmosien werden aangetroffen op Britse kerkhoven. Op de soortenrijkste begraa$laats (op
slechts 40 km ten ZO van Londen) kwamen niet minder dan 153 soorten voor (Crmsren
1990). In België werden slechts een zeer beperkt aantal begraafplaatsen onderzocht waaronder
één grondig, nl de Brugse'centrale begraafplaats te Steenbrugge. Hier werden 87 soorten
lichenen gJvonden (Zwarr'ueroEl, HoFFt\dANN & VeNeugl',GgnscH 1994). Het geringere
aantal soorten t.o.v. de begraafplaatsen in Groot-Brittannië is deels te verklaren door de
geringere luch§ochtigheid in Maanderen. Grafzerken zijn meestal gemaakt uit natuurstenen
(r""rtut arduin, maai ook marïner, graniet,...) en hebben vaak een hoge leeftijd- Naast de
iteensoort bepaalt ook de bewerking van de steen de soortensamenstelling. Gepolijste stenen
zijn ongeschikt voor de vestiging van mossen en/of korstmossen. Veel soortenzijn gebonden
aan graven waaÍ ze gedurende lange tijd (meer dan 100 jaar) ongestoord l«rnnen ontwikkelen.
Sinds de altijddurende grafconcessies bij wet werden afgeschaft in 1971, is de bewaring van
oude grafzeiken niet meer vanzelfsprekend. Heel wat graven loramen daardoor onder de
uerant*oordelijkheid van de gemeentebesturen. Naast het venuïderen van grafrnonumenten
door plaatsgebrelg betekent ook de restauratie van graven om cultuurhistorische redenen een
onherstelbaar verlies. Nochtans veroorzaken lichenen geen noemenswaardige schade aan de
grafmonumenten. Het afbraakproces van steen over zand naar sediment door lichenen is eerder
geologische tijdschaal tè zien dan in een historische tijdschaal (Svrm 1990). De afbraak
In
""n
van stJnen àoor weerseffecten is veel groter. Sommige korstvormige lichenen kunnen een
millimeter in de steen binnendringen. Toch is dit eerder een bescherming van de steen doordat
hij afgeschermd wordt van de directe invloed van het weer en ook van de zure regen. In Groot39
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Korstmossenbegroeiing op betonnen muurtjes zgnvaakopvallend kleurrijk. Te zien ziin
Lecanora muralis (grijsgroen, rechtsboven), Caloplaca lithophila (okerkleurig), Candelariella vitellina (geel), Lecanora dispersa (bruin met witte rand, linksboven), Lecidella
stigmatea (zwarl) e.a. Wetteren, Dendeldonken (september 1993).
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Vijgebomen komen in steden als
muurplant voor. Door de hogere
temperaturen in stadskernen kunnen
ze de winter doorkomen. Gent,
t994.
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Brittannië houden beheerders en restaurateurs nu steeds meer rekening met de lichenologische
waarde van begraafplaatsen (Svrru 1990). Als de restaurateur toch beslist dat een grafmonument hersteld moet worden, moeten weliswaar de lichenen die op de voeglijnen liggen verwijderd worden, maar is het niet noodzakelijk om alle soorten van iedere steen te schrapen. Dit
afschrapen van de stenen beschadigd de stenen bovendien veel meer dan de begroeiing door
lichenen of mossen.

Ruderale terreinen
Mogelijkheden voor natuur in stedelijke milieus zijn in grote mate beperkt door het gebrek
aan onbebouwde terreinen en door de poging van de mens om de vegetatie zoveel mogelijk
naar zijn hand te zetten (o.a. in parken en tuinen). Door de snelle veranderingen in de stad
komt echter geregeld open ruimte vrij (o.a. door afbraak van gebouwen, stopzetten van
industriële activiteiten, opspuitingen van terreinen voor toekomstige infrastructuur, enz.). In
vele gevallen blijven dergelijke terreinen een zekere periode ongebruikt liggen en krijgt de
spontane vestiging van planten en dieren een kans. Na ingrijpende menselijke verstoringen
volgt een periode van relatieve rust. Mogelijke latere verstoringen Àjn betreding, berijding en
vergraving. Indien de schaal en de frequentie van deze ingrepen eerder klein zijq hebben ze
niet noodzakelijk een negatieve invloed. Toch onrwikkelen ruderale vegetaties zich het best als
ze weinig betreden worden.
Ruderale terreinen hebben talrijke functies in het stedelijk milieu. Naast de, vaak miskende,
natuurwaardi van dit uitermate typische stedelijke milieu hebben ruderale terreinen ook een
belangrijke functie als stadsgroen (kijkgroen), als speelterrein voor kinderen, als hondenuitlaatplaats en open ruimte voor wandelaars en joggers. De educatieve waarde van deze spontane
stedelijke natuur wordt maar weinig gebruikt. Nochtans zijn hier talloze mogelijkheden aanwezig voor stadsscholen en ook voor natuurverenigingen. Op het huidig ogenblik kunnen deze
ruderale vegetaties blijkbaar enkel de aandacht trekken van enkele floristen (enbouwpromotoren).

In vele gevallen is de grond van ruderale terreinen rijk aan kalk (o.a. bouwpuin), wij luchtig
(door vergraving) en dikwijls erg heterogeen. Door het ontbreken van enige concurrentie in het
begin kunnen in principe een groot aantal pioniers zich vestigen, mede dankzij het diloarijls erg
gevarieerde milieu. Hoeveel soorten zich effectief vestigen hangt af van de hoeveelheid zaden
die het terrein bereikt. Veel planten worden aangevoerd met transport van materialen. De
dichtheid van dergelijke terreinen in de stad bepaald mede de soortenrijkdom van de indMduele terreinen. Vooral aan de stadsrand komen relatief meer verlaten terreinen voor. Ruderale
terreinen langs spoorwegen en havens zijn gunstig gelegen. Vooral bij bepaalde overslagbedrijven (o.a. ffMfr, hout, woeger ook vlas) kunnen veel bijzondere soorten gevonden worden.
Kenmerkend is het hoge aantal adventieven en ingeburgerde soorten. Streekeigen soorten
vormen vaak een minderheid in dergelijke vegetaties. Naarmate de vegetatie ach stabiliseert
daalt het aantal adventieven wij snel. In de beginfase worden deze ruderale terreinen vaak
gedomineerd door een- en tweejarige soorten. Eerst verschijnen vooral typische akkeronkruiden zoals diverse Kamille-soorten, Klaprozen ert.z-., later nemen de tweejarige soorten de
bovenhand met een gÍoot aandeel Kruisbloemigen (o.a. Zwarte mosterd, Raket, Hongaarse
raket, Virginische kruidkers,...), veel Winderbloemigen (o.a. Honingklaver, Bonte wikke,
Hazepootje, Luzerne, Hopklaver,...),\ïilde reseda en Wouw. De soms talrijke distels trekken
ook vogels aan zoals Distelvink en andere vinkachtigen. Omvorming naar struweel gaat echter
dikwijls wij snel. Dit gebeurt sneller dan het ontstaan van grazige terreinen. De voornaamste
struweelvormende soorten ÀjnWinderstruik, Wilgen, Gewone vlier, Gewone esdoorn en Berk.
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Wegberm aan de rand van een ruderaal terrein. De begroeiing wordt gedomineerd
door neofyten zoals Hongaarse raket en Bonte wikke. Gent, Rabot
1-994).
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Kruidenrijke spoorwegberm met o.a.
Koningslaars, Wilde peen, Valse
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Spoorrvegterreinen
Spoorwegbennen en -emplacementen' worden gekenmerkt door extreme voedsel- en
vochtgradiënten. De voornaamste verschillende milieus langsheen spoorwegen (Kosren l99l)
zijn ballastbeddeq schouwpaden en emplacementen (zeer droog en voedselarm), bermen en
taluds (matig droog tot matig vochtig) en sloten en greppels (nat) (zie fig. 15 & 16).
Nogal wat spoorwegemplacementen liggen verhoogd (bv. Brugge, Gent, Brussel Zuid).
Hierdoor en doordat ze met veel puin en grind opgebouwd zijn hebben ze vaak sterk gedraineerde bodems. De stenige substraten zoÍgen voor sterke opwarming, vooral op de zuidhellingen. Bodem en grondwater Àjn in vele gevallen vervuild met herbiciden. De structuur van de
vegetatie wordt bepaald door eenjarige kruidige vegetaties (ballastbedden, schouwpaden en
emplacementen), ruderale vegetaties en struwelen (bermen en taluds). Deze structurele variatie
is van groot belang voor veel insekten, maar ook voor reptielen (o.a. Levendbarende hagedis,
Muurhagedis enAdder) die zowel beschutting als open zonnige plaatsen nodig hebben.

A
C

E

F

H

Fig. 15 : Schematische doorsnede van een spoorwegdijk (gewijzigd naar KostpR
A : spoorbiels ; B : ballastbed ; C ; schouwpad ; D : spoorweglichaam ; E : talud ;
F : berm ; G : bodemprofiel ; H : spoorsloot.

l99l)

'spoorwegemplacement : groter geheel van sporeÍL laad- en losplaatsen, wissels, enz.
Grotere emplacementen zijn aanwezig bij rangeerstations.
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Fig. 16 : Een schematische doorsnede van een spoonvegingraving (boven), een vlakke spoorwegberm op natte gronden (midden) en op droge zandgronden (onder) (gewijzigd naar KosrER l99l). Legende ziefrg.15.
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Spoorwegen zijn voor de flora van belang als refugium en als migratieroute. Transport van
zaden over korte afstanden door luchtverplaatsingen is vooral kwantitatief van belang maar
transport van een klein aantal zaden over langere afstanden kan belangrijke gevolgen hebben.
Bij een grondige inventarisatie van het spoorwegnet in Nederland werden 903 inheemse
soorten gevonden (maar liefst 63 oÀ van de soorten uit de standaardlijst van Nederland, VeN
DER À/ÍEIJDEN ET AL. 1983)(KosTER 1987). Daarbij moeten nog eens 165 adventieve of venvilderde soorten geteld worden. Ongeveer 320 soorten ervan kunnen tot de zeer zeldzame tot wij
zeldzame soorten gerekend worden. Voor 100 soorten is het spoorwegmilieu op zich van
bijzondere betekenis. Dit zijn zowel zeer zeldzame soorten die op spoorwegterreinen voorkomen als meer algemene soorten die echter in sommige delen van het land hooftlzakelijk op
spoorwegterreinen voorkomen. Onder deze laatste vinden rrye o.a. Kandelaartje, Wondklaver,
Klein liefdegras, Straatlie/degras en Vreemde ereprijs. Vermoedelijk bevatten spoonvegen
per oppervlakte-eenheid meer zeldzame soorten dan andere lintvormige elementen zoals
wegbermen en dijken (Kosren 1987). De oorzaak hiervan is dat spoorwegterreinen weinig
beïnvloed worden door allerlei nivellerende factoren zoals bemesting vanuit landbouw. Langs
het spoor worden veel akkeronkruiden gevonden die door zaadaniveing, overbemesting,
intensivering van het grondgebruik en een intensiever gebruik van herbiciden reeds grotendeels
van de akkers verdwenen zijn (Kosren 1986). Toch worden akkeronkruiden langs het spoor
vooral gevonden op plaatsen die regelmatig open gehouden worden door herbiciden of waar
regelmatig graafwerken plaatsvinden. De snelheid waaÍmee deze open plekken weer dichtgroeien hangt af van de voedselrijkdom van de bodem. Op de vaak extreem voedselarme
spoorwegterreinen gaat dit veel trager dan bij voedselrijke akkers. Hierdoor Àjn er langs het
spoor wijwel steeds open plaatsen aanwezig. Akkerplanten langs het spoor zijn niet noodzakelijk kortstondige vestigingen zoals vaak beweerd wordt. Vele akkerplanten voÍnen uitgebreide
populaties die lang stand kunnen houden op de steeds opnieuw gecreëerde pionierssituaties
(Kosren 1986). Klaprozen, Akkerviooltje enMiddelst vergeet-me-nietje komen zeer algemeen
voor langs het spoor. Ook Grote ereprijs, Kroontjeskruid en Rood guichelheil kunnen plaatselrjk massaal voorkomen. Zeldzamere soorten zrln Handjesereprijs, Spiesbladleeuwebek,
Riempjes (Kosrrn 1986, WrsrHoFF 1964). Ook combinaties van Kandelaartje, Tengere
vetmuur en Kleine leeuwebek zoals die wij algemeen op spoorwegterreinen te vinden zijrq
huamen woeger op akkers voor (Kosrrn 1986). Spoonregterreinen kunnen in dit opzicht een
refugium vorïnen voor de sterk bedreigde akkerflora .
Ook voor een groot aantal insektengroepen zijn spoorwegterreinen van bijzondere betekenis. In Nederland is dit o.a. het geval voor bijen en wespen. Hiervan worden 40-50 Yo van de
600 soorten gevonden. Deze soorten kunnen afhankelijk zijn van plantesoorten die vnl. op
spoorwegen te vinden zijn. Soms komen bepaalde insekÍen enkel op spoorwegterreinen voor
ondanks dat de waardplant ook veel in andere biotopen voorkomt (Kosren 1987).
Voor de imkerij zijn spoonuegen van bijzonder belang. Een gezond bijenvolk heeft 40-50
kg stuifmeel en een veelvoud ervan aan nectar nodig. Vroeger was dit geen enkel probleem
maar nu is dit wijwel onmogelijk geworden met uitzondering van enkele natuurgebieden en het
stedelijk milieu. Op spoorwegbermen kunnen duizenden bijenvolken foerageren, in dit opzicht
heeft de vegetatie op spoorwegterreinen zelfs een economische betekenis. Bijen zoÍgen immers
ook voor de bestuiving van veel landbouwgewassen (Kosren 1987).

45

Tabel 7 : Typische plantesoorten op spoorwegterreinen (ongepubliceerde inventarisatie van
Gent, HEY.I.IEMAN& VA}ILAI.IDUYT, KoSTER 199I, Sananvr 1984

Straatstenen
De laatste plaats waar je veel of bijzondere plantesoorten verwacht is wel in een doodgewone straat in de stad. Het stenen milieu dat sterk belopen of bereden wordt is wel een zeeÍ
natuurvijandig milieu. De wegverhardingen met beton of asfalt laten nauwelijks enige plantengroei toe. Nochtans kunnen tussen tegels, tussen kasseien of betonklinkers al snel een tiental
plantesoorten voorkomen. Het voorkomen van vegetaties wordt vnl. bepaald door de aard van
de wegverharding, de intensiteit van de betreding of berijding en eventueel ook door het
gebruik van toxische stoffen (o.a. strooizout). Zeer intensief betreden wegen of paden laten
nauwelijks plantengroei toe. In de binnenstad zijn er dikwijls wel rustige smalle straatjes te
vinden waar wel planten tussen de straattegels kunnen groeien. Vooral de doodlopende
straatjes zoals beluiken laten soms heel wat plantengroei toe. De straatsstenenflora bestaat vnl.
uit nitrofiele tredplanten. Het straatrnril zorgt voor aanvoer van voedingsstoffen.
Op sterk betreden plaatsen groeit errkel Gewone vetmuur en enkele mossen zoals Zilvermos en
Parapluutjesmos.Deze soorten komen niet of nauwelijks boven de voegen van de bestratingselementen uit. Op minder intensief betreden plaatsen groeit ook meestal Straatgras, Grote
weegbree, Varkcnsgras, Klein lcruiskruid en Zwarte nachtschade. Langs de straatrand kan men
soms .Srraatchampignon vinden. Soms kan men ook zeldzamere soorten tussen de bestrating
aantreffen. Enkele typische straatstenenplanten zrjn Steenlruidkers, Straatlie/degras, Stijf
hardgras, Tengere vetmuur eiKleine leeuwebek. Steenkruidkers is met Àjntaaie en buigzame
stengels goed bestand tegen betreding en berijding (Wnron 1987 : 40). Veel straatadventieven
zijn soorten die uit zuiderse streken komen en er op droge en stenige substraten groeien.
Kleine leeuwebek groeit in Zuid-Europa vnl. op rolsteenhellingen (Wee»n 1988 : 204). Een
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zeer recente aanwinst voor onze straatstenenflora is Polycarpon tetraphyllum.Deze soort is nu
nog zeldz-aam maar komt op zulke banale plaatsen voor dat Àj Àch mogelijk blijvend zal
vestigen. Op verlaten en verwaarloosde fabrieksterreinen kunnen zich soms veel rijkere straat-

stenenvegetaties ontwikkelen. Doordat hier minder staatrnril terecht komt kunnen zich ook
soorten van voedselarmere milieus vestigen zoals Breukkraid, Kandelaartje e.a..
Niet alleen tussen de straattegels groeien planten, op de tegels kunnen ook soms heel wat
korstmossen (o.a. Lecanora muralis, Lecanora dispersa, Candellariella aurella en Caloplaca
holocarpa) groeien. Soms is er zelfs een duidelijke betredingsgradiënt te zien met meer korstmossen op de rand van het voetpad en minder op het centrale deel (VaNLAI{DUYT 1993).
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Muren
Muren voÍïnen één van de meest specifieke milieus in steden en dorpen. Ze zijn min of meer te
vergelijken met rotswanden : het stenig oppervlalg de verticale wandeq de geringe mogelijkÍreden om te wortelen en het veelal extreme microklimaat. Deze milieufactoren laten alleen een
zeer gespecialiseerde plantengroei toe. In gebieden waar geen natuurlijke rotsformaties voorkomen kunnen muurvegetaties een relatief hoog aantal zeldzame plantesoorten herbergeq
zeker op regionaal vlak.

De soortenrijkste muurvegetaties (zeker wat betreft hogere planten) komen voor op oude
verweerde mureÍI, die rijk Àjn aan kalk. Muurplanten bestaan dan ook voor een groot deel uit
typische kalkplanten. Muren werden woeger gemetst met kalkcement (Tras), dit soort cement
is veel poreuzer en kan meer water opslaan dan de Portlandcement die nu bijna steeds gebruikt
wordt.

De meeste muren van huizen en gebouwen.zijn zo droog er.zo egaal dat zaden en sporen er
geen kans krijgen om te kiemen. Muren \ilaar muurvegetaties wel op kunnen voorkomen
worden in volgende types ingedeeld (At'tox. 1988) :
- Keermuren : - l. muren die tot in het water doorlopen
- 2. muren die niet in het water doorlopen
- Vrijstaande muren
- Muren van oude gebouwen
- Overige muren (o.a. water- en rioolputten)
Keermuren hebben maar één wije wand, tegen de andere zijde is grond aangebracht. Tot de
keermuren die tot in het water doorlopen behoren o.a. kaaimuren, brug- en sluismuren. Deze
muren zijn, vooral in de onderste zone, vaak zeer vochtig door de zuigwerking van de stenen
en door eventueel opspattend water. Het water lost de metselspecie op waardoor veel spleten
ontstaan. Aan de waterlijn wordt veel vuil, dood plantenmateriaal en wieren afgezet. Hier
groeien vaak moerasplanten, hogerop meer varens en andere muurplanten (afhankelijk van de
kanalen die de stad
èxpositie van de muur). De moerasplanten kunnen aangevoerd z\n
gebieden
de
stad.
buiten
verbinden met waterrijke
Keermuren die niet tot in het water doorlopen worden voornamelijk van binnenuit van vocht
voorzien. De achterliggende grond werkÍ als een soort spons die veel water kan ophouden en
van waaruit de muur water onttrekÍ. Oude stadswallen behoren vaak tot dit of het voorgaande
type. Door hun hoge ouderdom hebbenze vaak een soortenrijke vegetatie (o.a. stadswallen
van Ieper (Srueee 1990) en het Noordfranse vestingsstadje Bergues).
Vrijstàande muren hebben regenwater als voornaamste vochtbron. De muur zal daardoor
bovenaan het vochtigst zijn, hoewel er ook onderaan een vochtige zone kan zijn door opzuigend water uit de bodem. In de volle zon zal de muur snel veel vocht verdampen waardoor de
muur te droog wordt voor veel plantesoorten. Korstmossen doen het op dit soort muren
dil«rijls beter. Muren rond kerkhoven zijn vaak zeer waardevol zowel voor varens (zie verder)
als voor korstmossen..
Muren van oude gebouwen (kerkmuren, kloostermurerq kasteleÍL...) herbergen vaak rijke
muurvegetaties (o.a. ruinen van de St. Baafsabdij te Gent, StRuear 1988). Deze muren ajn
dihnijls opgetrokken uit natuurstenen waardoor ze sterk verschillen van recente (bakstenen)

ia

muren.

Overige muurtypes die interessant Àjnvoor muurvegetaties zijn waterputten en rioolputten. In
deze milieus heerst een zeeÍ hoge luchtvochtigheid, een getemperd microklimaat en is er
weinig licht. Vooral varens voelen zich in zulke milieus thuis. Soms kunnen in zulke rioolputten vórstgevoelige soorten overleven @v. Venushaar in een rioolput in Gent, mond. med. JaN
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VexUvrveNcr).
Successie op muren gebeurt meestal veel trager dan in andere milieus. Een eerste stadium van
kolonisatie gebeurt door bacteriën en algerl later door korstmossen en mossen. Deze organismen maken, door het afzetten van een dun laagie organisch materiaal, de vestiging van andere
planten mogelijk. Onder de vaatplanten zijn Muurvaren en Muurleeuwebek vaak de eerste
soorten die een muur koloniseren. Na verloop van tijd kunnen op een muur een hele reeks
korstmosseÍL mosseÍL varens, bloemplanten en zelfs struiken en bomen voorkomen. Opmerkelijk is het relatief groot aantal varens. Veel voorkomende varens op muren zijn Mannetjenaren, Muurvaren, Steenbreel<varen, Tongvaren en Eilwaren. Minder frequent maa;Í, in streken
zonder natuurlijke rotseÍL wel typisch voor muren zrjn Blaasvaren, Zwartsteel (o.a. Brugse

centrale begraafplaats VeNettBweRscu 1993 : 34, Jeneu 1979), Rechte driehoeksvaren
(Brugse centrale begraafplaats, JADEM 1979), Groensteel (Attott 1988) en Schubvaren (recent
o.a. in Gent en Mariakerke, (VaN LeNouvr 1994). Andere typische muur-planten zijn o.a.
Muurleeuwebek, Muurbloem, Gele helmbloem, Muurhavilcsloaid, Plat beemdgras,... Een
typische struik op muren in steden is de Winderstruik. Een soort die in België en Nederland
(Àor.r. 1988) enkel op muren werd gevonden is deVtjg.

Tabel 8 : Enkele typische muurplanten in Maanderen.
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Muurvegetatie op de vestingswallen van het Noordfranse stadje Bergues (uni 1994). De
zeer rijke muurvegetaties herbergen soorten als Bochtig hwiksleruid, Grote leettwebek,
Muurbloem, Stijf hardgras naast talrijke korstmossen en mossen.

,<
il.
i,

ï

t
i

\'tt

r

Y%

f

L{

a2

,""t )

t;

Í-i

h'lj

-+Éf+!í-*+F-

De ruines van de St.Baafsabdij vormen een standplaats voor enkele zeldzane muurplanten. Op de foto zijn (van links naar rechts) Klimop, Ruig klokje, Mannetjesvaren, Lijsterbes enMuumaren.
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Gebouwbegroening
Groendaken en gevelgroen vorïnen een groene pels rond de meest vegetatie-onwiendelijke
substraten in steden en verstedelijkte gebieden. Het laat toe begroeiingen aan te brengen op
zeer natuuronwiendelijke substraten. Groendaken en gevelbegroening kunnen de monotonie
van stenen en beton doorbreken.
Tegenwoordig worden volgende functies en werkingen van gebouwbegroening algemeen
erkend (Knurre 1992):
gedeeltelijke compensatie voor het verlies aan gÍoene ruimtes die ingenomen worden door

-

bebouwing
de aanwezigheid van vegetatie in de directe leefomgeving van de mens kan rustgevend
werken
begroende gebouwen zijn esthetisch beter inpasbaar in het landschap
dakbegroeiingen kunnen een isolerende en beschermende invloed uitoefenen tegenover
geluid, temperatuurschommelingeq stralingen en de mechanische belasting die hiervan het
gevolg kan zijrL voor gevelbegroeiingen geldt dit maar ten dele.

-

Groendaken

wordt een zeer groot deel van de beschikbare (horizontale) oppervlakte ingenomen
door ondoorlatende oppervlakken (bv. wegen, voetpaden, pleinen, daken) Wegen, voetpaden

In

steden

en andere plekken op grondniveau worden veel gebruikt door de mens en laten maar een zeeÍ
beperkte ruimte voor spontane plantengroei en dierleven (Stxorn ET AL. 1990). Daken van
woningen en flatgeboulven worden weinig of niet door de mens gebruikt. Hier liggen aarlzienlijke mogelijkheden voor het uitbreiden van de oppervlakte aan "groengebieden". Indien deze
mogelijkheden ten volle zouden benut worden kan de oppervlakte aan groen van een binnenstad hierdoor verdubbelen (Körn Bn 1990 : l). Voorwaarde is echter dat de dakconstructies
extra gewicht toelaterq dat ze ruet te steil zijn (<30') en dat de begroening de functie van de
normale daken niet ondermijnen. Begroening van daken is door zijn specifieke milieucondities
geen evemvaardige vervanger voor open ruimte op grondniveau, het kan wel complementair
zijn.
Onder de groendaken kan men onderscheid makenin2 types (Köurun 1990 : I , TewRNmR

l99l :39):
-

l.

-2.

Intensieve groendaken : bevatten een relatief dikke bodemlaag (20 - 50 cm), speciale
watervoorzieningerq en eventueel aanplant van tuinplanten. Dit houdt in dat er speciale
voorzieningen voor stevigheid moeten aangebracht worden. De bedoeling -van deze
groendaken is de creatie van nieuwe open ruimte voor de stadsbewoners. Qua onderhoud
Àjn deze intensieve groendaken vergelijkbaar met gewone tuinen.
Extensieve groendaken : deze begroeiingen behoeven in principe weinig of geen onderhoud. Men laat de vegetatie spontaan onrwikkelen. Over de jaren heen stelt zich een
evenwicht in met min of meer stabiele vegetaties. Deze extensieve groendaken kunnen op
een eenvoudige manier aangelegd worden met voorgecultiveerde vegetatiematten. Extensieve groendaken zijn niet beloopbaar. De zacht hellende en met een laag grind bedekte
daken in Berlijn uit het eind van de vorige eeuw zijn voorbeelden van spontaan ontstane
extensieve groendaken. Op plaatsen waar de grindbedekking meer dan 12 cm dik was
ontwikkelde zich een aaneensluitende begroeiing van Plat beemdgras, op plaatsen waar
de grindlaag minder dik was groeide Zwenkdravik of een vegetatie met Muurpeper
(DARrus &Dnrppsn 1984). Ook in Scandinavië zijner talrijke voorbeelden van dergelijke
extensieve groendaken op huizen en stallen.

5l

Groendaken zorgen niet enkel voor een mooier uitzicht maar kunnen tal van functies vervullen
in het stadsecosysteem. Groendaken binden stofpartikels, zuiveren de lucht, produceren
zuursto{, slaan regenwater op en verschaffen levensruimte voor planten en dieren. Door de
verdamping hebben ze een gunstig effect op de omgevingstemperatuur en op de temperatuur in
het gebouw in het bijzonder. Groendaken zorgen in het algemeen voor een tempering van de
temperatuurschommelingen op en ook onder het dak (ziefrg.17 & l8). Bij onbegroende daken
kunnen de dagelijkse temperatuurschommelingen sterk oplopen, bij groendaken worden deze
schommelingen meer dan gehalveerd (fig. l8). Meerdere groendaken in dezelfcle omgeving
ontlasten ook het afwateringsstelsel van de steden en dempen het lawaai (TevenNmn l99l :
39). Groendaken vereisen wel een speciale constructie en dakbedekking. Voor de bouwtechni'
sche aspecten van groendaken verwijzen we naar hooftlstuk 7.1.
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Tabel 9

:

Vergel,jking van dakschade bij begroende en niet-begroende platte daken (naar
TAVERNIER 199I
Problemen

Gevolgen
Onbegroende daken

Begroende daken

Materi aalwij zigrngen, verlie s van
eigenschappen, vermindering van
de levensduur (oplossing : aÈ
schermlaag van kiezel of grind)

De vegetatielaagverrnrlt de functie van afschermlaag

Onbekiezelde daken kunnen tot
80oC opwarmen. Gevolg : week

worden van de dakdichting met
gevaar tot inscheuren

Geen problemen : opwarming
dakbedekking in de zomer tot
ma:<imaal30oC. Het aantal cycli
en de frequentie van vorst- en
dauwwisselbelastingen vermindert.

Hagel

Perforatie bij hevige hagelbuien

Geen problemen

Windzog

Treedt op brj onvoldoende bevestiging van de dakdichting. Veel
voorkomende schade bij storm.

Geen probleem vanwege overge-

UV-straling
fotochemische
afbraakreactie

IR-straling,
dakhuidopwarming

wicht van de vegetatie. Wel bijkomende windbelasting bij bomen
en struiken.
Geen probleem, opwarming ontbreekt of is gering.

Ongelijke opwarming van de
verschillende lagen van het dak

Blaasvorming, vervorming van de
dakhuid. Ontstaat waar vocht ingesloten zit tussen de verkleefcle

Wortelgroei

Geen probleem bij goed onderhoud van het dak.

Wortelvaste dakdichting of wortelvast vlies vereist.

Controle van de
dichting

Controle bij onbekiezelde daken
is visueel mogelijk. Herstellingskosten geringer dan bij beplante
oppervlakken.

Lokalisatie van een defect is
moeilijker.

Drukwater

Geen drukwaterbelasting bij goede afwatering.

Kan optreden bij stuwing in de
drainage. Oplossing : gepaste helling voorzien.

Warmte

Extreme temperatuurschommelingen

Betere warmte-isolatie door vermindering van de extreme waar-

lagen.

den.

Lawaai

Geluidsdemping is aflrankelijk
van de massa en de opeenvolging
van de lagen. Bij terrassen : lawaai van beloop.
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Geluid wordt gedempt door de
extra lagen en de vegetatie.
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Fig. 17 : Maximale afkoeling en opwarming van een begroeid en een onbegroeid dak (metingen van 1986 tot I 987)(naar XrRorron).
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Fig. 18 : Mo<imale temperatuurverschillen per dag bij onbegroeide en begroeide
diken (metingen tussen 1986 en 1987)(naar )Gnoruon).

Gevelgroen
Gevelgroen vormt het sluitstuk van de mogelijkheden om gebouwen met een'groene mantel'te
omwikkelen. Planten l«rnnen gebruikt worden om kale muren te bekleden.
De mogelijkheden voor spontane gevelbegroeiingen zijn weliswaar beperkt maar andet jds
kan het- aanbrengen van gevelbegróeiingen de spontane vestiging van diersoorten mogelijk
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maken. Gevelgroen levert niet alleen meer potentiële nestgelegenheid voor vogels maar ook
extra voedsel (bv. vnrchten en tal van insekten).
In de 19'eeuw was fagadegroen in hooftlzaak beperkt tot klim-, slinger- en gevelplanten op
een vlechtwerk ('latwerkgroerf) : Clematis-soorteÍ\ Blaw'e regen en Klimrozen. Gebouwen
werden ook spontaan begroeid met Klimop. In burgertuinen waren rozeÍ\ tuinkamperfoelie en
wijnranken een wezenlijk bestanddeel van het tuingroen.
Rond de eeuwwisseling werden door mediterrane invloeden meer soorten klim- en slingerplanten gebruikt (Kntpre 1992). Het gebruik bleef echter hooÍilzakelijk decoratief. Door de
groeiende onleeÍbaarheid van steden in de jaren '70 steeg ook de interesse in gevelgroen. De
nadelige aspecten (mogelijke schade aan de gebouwen) worden ten dele gecompenseerd door
de positieve aspecten zoals zuurstofproduktie en de invloed op het microklimaat. De schadeproblematiek wordt dilovijls onderschat, vooral voor Klimop en l4rilde wingerd Dit belet
echter niet dat gevelbegroeiingen ontegensprekelijk ook bijdragen tot een meer natuurwiendelijke levensomgeving. Soorten die zich direct op de muur hechten l«rnnen meer schade aanrichten dan soorten die op een latwerk groeien. De schade wordt echter meestal veroorzaakt bij
het venvijderen van de klimplanten. Door het losrukken van de zelÍhechtende structuren
kunnen loszittende voegen of de oppervlakkige bekleding van bepaalde sierbakstenen meekomen.

Fig. 19 : Drie mogelijke voÍrnen van gevelbegroeiing : van links naar rechts zelÍhechtende
klimplanterq slingerplanten rond een latwerk en aÍhangende planten vanaf de dakrand (IQtrpxe
teez).
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Tabel

l0

Wwlasnr I

I(RUPKA

Hoogte

nee

tot l8m

ja

4-6m

Ja

l0-20m

onbeduidend

(Humulus lupulus)

Ja

8-l2m

(uI-uD

Bosrank

jt

l2-l5m

(Vr-ur)

Ja

2-4m

(u-uD

nee

l2-l5m

Ja

l-3m

Wilde wingerd
(Parthnocissus tricuspidata)

Wilde kamperfoelie
(Lonicera periclymenum)

Wildeklimop
(Hedera helix)
Wildehop

(Clematis vitalba)
Heggerank

(Bryonia dioica)

Wijnstok
(Vitis vinifera)
Spelsrortel
(Tamus communis)

Groei

BloeÍnkleuÍ

Inheerns

Soort

(maand)

sterk

onbeduidend

+

geel-wit

(VD

wit
(V.vID
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winder
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+

winder
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wit
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zelfrrechter

+
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groen
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+

(V.VD

wit

matig

winder
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winder

+

winder

+
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5.2 FAIJNA IN STEDEN EN VERSTEDELIJKTE GEBIEDEN

Vogels in de stad
Vogels zijn veruit de populairste groep van onze fauna. De aanwezigheid van vogels in de
staó woràt door een groot deel van de bevolking hoog gewaardeerd. Opvallend is de hoge
vogeldichtheid in stedén. Deze kan 2tot26 maal hoger Àjninvergelijking met het omliggende platteland (Errr.eN l974,E;rz 1966, NuonrevA l97l cit. in ScrurrsR 1987). Dit is het
gevolg van het grotere voedselaanbod in de stad, zowel door het voederen van de vogels als
àoor het grote aanbod van eetbaar afual. Eigenlijk is er sprake van een continue stroom van
voedingssioffen van het platteland naar de stad §uonreva l97l).Weliswaar profiteren niet
alle soórten evenveel van deze extra voedselvoorziening. Voornameliik zazdeters en alleseters zijn goed vertegenwoordigd. De insekteneters - een belangrijk deel van onze inheemse
vogelsoortin - Àjnondervertegenwoordigd. In contrast met de hoge vogeldichtheid staat het
geiing aantal soorteq de overgrote meerderheid van de vogels bestaat uit enkele algemene
ioortén zoals Huisnus, Merels, Spreeuwen en Stadsduiven. De voornaamste reden voor de
geringe soortenrijkdom is het ontbreken van geschikt broedbiotopen.

De mate waarin vogels aangepast zijn aan het leven in de stedelijke omgeving wordt weerspiegeld in de mate waarin hun voorkomen samenhangt met dat van de mens. Volgende
classificatie kan worden aangehouden (Scrmrren 1987):
l. Vogels die veel voorkomen in bebouwde gebieden en niet of nauwelijks erbuiten (bv.
Huismus, Huiszwahm, Turkse tortel en Gierzwaluw).
Vogels die veel voorkomen in bebouwde gebieden maar ook daarbuiten (bv. Merel,
Spreeuw, Groenling en H outdu ifl .
3. Vogels die voornamelijk buiten bebouwde gebieden voorkomen en die slechts in kleine
aantallen in steden worden aangetroffen Ov. TitÍtiaÍ Sperwer,..)
De meeste individuen van de vogelgemeenschap van de stad behoren tot de eerste twee
categorieërq de meeste soorten echter tot de derde categorie. De broedvogelpopulaties in
o/o uit twee soorteÍL nl. Huismus
enkele Utrechtse Stadswijken bestond voor meer dan 50
(30%) enMerel (23 %)(ScmrFER 1987).

2.

Dichte struil«vegetaties en tuinen of parken met hoge bomen vertoonden de hoogste soortenrijkdom van de onderzochte stadsmilieus in enkele Utrechtse wijken. Gazonvegetaties met
htge bomen bieden weinig broedgelegenheid voor vogels. Ze Àjn echter wel belangrijk als
foeiageerplaats voor lijsterachtigen. De omgeving van dergelijke gazons is wel een potentieel
broedgebied voor veel lijsterachtigen indien er voldoende struiken aanweng zijn (Scnrrrrn
le87).
Soorten van een rotslandschap zijn Huismus, Gierzwaluw, Huiszwahru enZwarte roodstraat.
Ook de stadsduiven zijn eigenlijk een tamme vorïn van Rotsduiven. De Huisnvaluw is de
laatste lO-20 jaar sterk achteruitgegaan (FOUmCe 1992). Giernvaluw enZwarte roodstaart
nestelen in holten en spleten in muren en onder dakgoten. In de oude stadskern zijn er
meestal broedplaatsen voldoende. Ook Torenvalken komen steeds meer in steden voor,
waarbij ze ooÈ gebouwen uitkiezen als broedplaats. In buitenlandse steden (o.a. New Yorlg
DESIvGT 1994) heeft de sterk bedreigde Slechtvalk de stad ontdekt als broedplaats. De
massale aanwezigheid van tamme stadsduiven verzekeren voldoende voedsel en de hoge
torengebouwen dienen als broedplaats. De laatste jaren zouden er ook in Nederland en
Belgié broedgevallen bekend zijn van Slechnalken die op gebouwen broeden (mond. med.
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Een andere gÍoep van vogels in de stad bestaat uit bosvogels. Voor deze groep vogels is
nestgelegenheid de limiterende factor (tvÍersu 1993). Voedsel is meestal voldoende aanwezig, zeker voor soorten die ook voedsel aannemen aangebracht door de mens (voedertafels,
broodkruimels in de parkeq...). Onder de holenbroeders vinden we vooral Kool- en Pimpelmees, Spreeuw, Boomlcruiper, Boomklever, Grote bonte specht, Holenduif en Kauw. Voor
deze holenbroeders is de aanwezigheid van oudere bomen met door zwammen aangetaste
takken geïvenst. Bij afwezigheid van natuurlijke holten wordt ook frequent gebruik gemaakt
van l«rnstmatige nestgelegenheden (nestkasten).
Takbroeders in het stedelijk milieu zijn vooral Merel, hnglijster, Heggemus, Houtàtif
Turlrse tortel, Vink, Groenling, Disteluink, Zwartlcop, Ekster enZwarte lcraai.In veel parken
ontbreekt een struiklaag of is ze niet voldoende dicht of gevarieerd. Dit is meestal de oorzaak van de lage aantallen of het ontbreken van enkele meer kieskeurige soorten.
Een beperkt aantal bodembroeders komen voor : vril. lllinterkoninkje, fjtÍtjaÍ en Fitis.
Belangrijk voor deze soorten is de aanwezigheid van rustige plaatsen met niet verharde,
enigszins beschutte bodems met een combinatie van bomen en struiken voor hun voedselvoorziening

De aanwezigheid van watervogels hangt af van stad tot stad. Meestal àjn er echter steeds
een beperkt aantal kanalen of een rivier aanweag. De meest algemene soorten zijn Mlde
eend, Waterhoen en Meerkoet. De Blauwe reiger komt in vele steden enkel voedsel zoeken
(in parkvijvers en zuivere kanalen of rivieren). In Nederland komen echter wel broedkolonies
voor in laanbomen (o.a. Amsterdam).

In en rond sommige steden is er ook een opvallende uitbreiding van sommige geïntroduceerde vogelsoorten. In het Brusselse gewest betreft het 7 soorten eendachtigen en 2 soorten
papegaaiachtigen (Incon 1985, FouaRcp & Jncos 1993)(zie tabel I l). De Halsbandparkiet
heeft sinds haar introductie in de Brusselse stadsparken en in het Zoniënwoud @e RnoEn
I

982, I 983) aanzienlijke populaties uitgebouwd.

Tabel I I : Geihtroduceerde en verwilderende vogelsoorten in
het Brusselse Gewest
1985, FoueRos & Jecos 1993).
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Zoogdieren in de stad
Muizen en Ratten
Muizen en ratten zijn misschien niet de populairste zoogdiergroep van de stad maar zijn wel
de talrijkste. De Bruine rat is één van de talrijkste zoogdieren in de stad. Toch heeft de
Bruine rat zich pas sedert 250 jaar gevestigd in rrlfest-Europa (Jnu<I}.Is 1982 : 6$. Zijn
oorspronkelijk leefgebied lag vermoedelijk in de gematigde streken van Rusland en China.
De Bruine rat heeft bij zijn invasie van West-Europa een andere beruchte stadsbewoner, nl.
de Zwarte rat, grotendeels verdreven. De Zwarte rat, die zich reeds veel langer in onze
streken gevestigd had (de Zwarte rat was oorspronkelijk aftomstig uit Zuid-Azië), was
tijdens de middeleeuwen één van de belangrijkste verspreiders van de pest in de steden
aihoewel ook de Bruine rat de ziekte kan overbrengen. Bij de grootste pestepidemie (midden 14' eeuw) in Europa stierf een derde van de Europese bevolking. Toch werden de ratten
niet met de ziekte in verband gebracht maar zocht men de oorzaak bij hondeq katteq kippen
en duiven (Jrn«ms 1982:67). De pest is echter reeds lang uit onze contreien verdwenen en
de Zwarte rat is een zeldzame soort geworden in onze steden. De Bruine raÍ is minder strikt
gebonden aan menselijke milieus dan de Zwarte rat.
Redenen voor de talrijke aanwezigheid zijn niet ver te zoeken. De enorme hoeveelheden
afval die de mens produceert bieden de ratten een overvloed aan voedsel. Ook voedselopslagplaatsen worden door ratten EÍaag bezocht. Ze houden zich schuil in rioleringen, maar
ook op zolders, achter valse wanden en valse plafonds enz. Veelal bestaan grote populaties
in de directe omgeving van de mens zonder dat deze er enige notie van heeft (VANTORRE
1983). In veel steden is de populatie ratten minstens zo groot als de populatie menselijke
inwoners @wlcxeeuo 1974). Naast zijn enorm aanpassingsveÍïnogen aan de menselijke
omgeving ligt ook de grote reproduktiesnelheid van de Bruine rat aan de basis van zijn
succes.

Het kleinere broertje van de Bruine rat is de Huismuis. Ook hij heeft zich uitstekend aangepast aan de steeds veranderende menselijke milieus. In tegenstelling tot de Bruine rat hotdt
de Huismul's zich voornamehjk op in drogere milieus.
Andere muizesoorten komen soms ook in stedelijke milieus voor maar zijn er niet aan gebonden. Ze btijven meestal beperkt tot tuinen, parken en ruderale terreinen. Soorten die zich tot
binnen in de huizen wagen Àjn Bosmuli en in rommelige schuren en zolders ook Eikelmuis.
Het zijn echter geen soorten die gebonden zijn aan de menselijke aanwezigheid.
Ondei de insekteneters is vooral de Huisspitsmzis (geen echte muis) gebonden aan menselijke bewoning. De soort komt meestal voor in de omgeving van woningen maar meestal niet

in de woningen zelf.

Meermuizen
Vleermuizen hebben als zomerverblijfplaats (broedkolonies) dikwijls zolders van oude
gebouwen of holle bomen. Sommige soorten vinden in de stad voldoende oude gebouwen
met talrijke spleten die als kraamkolonie lornnen gebruikt worden. Soorten die holle bomen
als kraamkolonie gebruiken komen in de stad minder voor. Dit komt doordat rotte bomen
met holteq omwille van de veiligheid, snel worden verwijderd. Tijdens hun voedselvlucht
hebben vleermuizen rechtopstaande landschapselementen nodig voor hun oriëntatie. In open
kale landschappen treft men geen vleermuizen aan. In steden kunnen de gebouwen dienen als
oriëntatiepunten. Mits er voldoende insekten en broedbiotopen aanweÀg zijn kunnen steden
in
dus een perfect biotoop vorïnen voor sommige soorten vleermuizen. Blj een onderzoek
'|4latervleerDwergvleermuis,
gevonden
rl.
Gent (Tnocr 1992) werden maar drie soorten
muis en Laatvlieger. Deze drie soorten hebben een verschillend sonar-bereik en stellen
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verschillende eisen aan de ecologische infrastructuur (in dit geval verticale landschapselementeÍL zie hooftlstuk2,frg.8). Dwergvleermuis komt in steden algemeen voor. Ze hebben
hun kraamkolonies op de zolders van oude gebouwen. De l4latentleermuis heeft haar zomerkolonies vooral in holle bomen langs water. In steden is ze minder algemeeq mogelijk ook
vanwege de slechte waterkwaliteit (weinig insekten boven het water) of vanwege het ontbreken van voldoende broedbiotopen. Een gebrek aan holle bomen kan eventueel opgevangen
worden door het plaatsen van speciale nestkasten voor vleermuizen. Een betere oplossing is
oude bomen die veiligheidsproblemen leveren niet te verwijderen, maar alleen de kroon sterk
in te snoeien.

andere
60/o

i§kelders
1104

forten

55%

mergelgrooren
28o.À

Fig. 20 : Het belang van antropogene overwinteringsplaatsen voor vleermuizen
in Vlaandereq tellingen winterperiode 1989 (LnrÈvnr & VeN Cnc«rNspRcIE

leel).
Voor de winterslaap zoeken vleermuizen plaatsen op met een wij constante temperatuur
(vorstvrij en zonder sterke opwarming). Wegens het ontbreken van natuurlijke grotten in
Laag-België zoeken de vleermuizen hier meer lonstmatige, door de mens gebouwde, milieus
op zoals oude forten, ijskelders, bunkers en andere ondergrondse milieus (Àe fi5. 20).
Vooral de forten zijn in Laag-België zeer belangrijk (LerÈvnr, Joorus & VaN Hovwpcmr.t
1993). In Maanderen overwintert 55 Yo van de vleermuizen in oude forten en I Yo in
ijskelders (LrrÈvnr & VeN CerelusERctm l99l). De meeste van deze forten, uit de 20o
eeuw, situeren zich in een gordel rond Antwerpen. In de provincie Oost-Maanderen zijn
twee forten belangrijk voor vleermuizen. Het zijn twee forten uit de l9o eeuw, namelijk te
Steendorp en te Oudenaarde (LerÈvnr & Mnnqnpnr 1986). In het fort te Steendorp komen
naar schatting zo'n 2000 vleermuizen overwinteren waaronder l0 van de 19 inlandse vleermuissoorten (LnrÈvnr, JooRIs & VeuHoywpcrmrv 1993). In Wallonië en ook in de provincie Limburg (Maasvallei) zijn meer grotten en groeven aanweag zodat de vleermuizen
minder aangewezen zijn op gebouwen.

I
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Steenmarter
De Steenmarter is altijd al sterk gebonden geweest aan bewoonde streken. Vroeger louam hij
vooral in landelijke gebieden voor. Tot 1970 was de Steenmarter in Nederland sterk in
achteruitgang. Doordat de Steenmarter zich geleidelijk heeft aangepast aan meer urbane
milieus gaat de Steenmarter nu weer vooruit (Bnorrrn-uzrx & MUsrsNs 1994). Deze
aanpassing aan stedelijke milieus heeft zich eerst doorgezet in Denemarken en West-Duitslanà en dàarna ook in het oosten van Nederland. In België lijkt deze tendens vooralsnog uit
te blijven. De Steenmarter is oorspronkelijk een zuiderse soort. In steden vindt hij veel
schuilplaatsen die in strenge winters voldoende warm blijven. Als schuilplaats worden vooral
zoldeis van oudere gebouwen en ook kerkhoven gebruikt @noercrurzrN & MUsrgNs
l99l). Nieuwere woningen bieden meestal minder schuilplaatsen en zijn beter afgesloten. De
belangrijkste voorwaarde is dat de schuilplaats donker en droog is. In Duitsland wordt de
motorkap van personenwagens in toenemende mate gebruikt als schuilplaats door Steenmarrers (Kricei.sCnermn l99l). De Steenmarters veroorzaken er schade doordat ze kabels
doorknagen. Het fenomeen van marterschade aan auto's werd eerst vastgesteld in ZuidDuitslaní maar breidt Àch uit naar het noorden. Brj onderzoek in Stuttgart, M0nchen en
Ravensburg vertoonde tot 40 Yo van de onderzochte wagens sporen van de aanwezigheid
van marteis (fucerscHAFTER l99l). Opvallend is dat aflrankelijk van de streek marters
duidelijk meer auto's als schuilplaats opzoeken, terwijl in andere streken de marters auto's
duidefjk mijden. Mogelijk bestaat in deze streken nog geen traditie om deze nieuwe'biotopen' te gaan benutten. Alhoewel de aanpassing aan stedelijke milieus en de hiermee gepaard
gaande io.nu1n. van de Steenmarterpopulaties voorlopig nog geografisch beperkt blijft valt
te verwachten dat de Steenmarter ook in andere regios zal toenemen.

Vos

ó.

Vossen in steden werd het eerst waargenomen op de Britse eilanden.
Het fenomeén uan de stadsvos is het best gedocumenteerd van Londen waaÍ ze reeds aanwezig waren in enkele parken vanaf 1930 en waar stadsvossen een vertrouwd fenomeen werden
vanaf 1970 (MecDoNALD &NpnucK 1982). Alhoewel de stadsvos schijnbaar lange tijd een
Brits verschijnsel (ziefig.2l) bleef blijkt nu ook o.a. inBelgië deVos zich steeds meer in
verstedelijktc gebieden ie vestigen. Vossen worden regelmatig gevonden in en rond de

uur*.zigheid van

steden 1.uih Na.eq Charleroi en Brussel (Bnoomn 1990). Zeer recent (na 1990) blijkt
ook in de omgeving van Gent de Vos Àjn intrede gemaakt te hebben in het randstedelijke
milieu. De populatiàdictrttreid ten zuiden van Brussel bedraagÍ tenminste 2,5 dieren per km2
(Bnocnrrn f-eeO;. Dit getal sluit sterk aan brj de waarden gevonden voor de Londense
vossenpopulaties en is merkelijk hoger dan de gemiddelde dichtheid van vossenpopulaties in
Europà (t ttos per km2). De waarden liggen echter ver beneden de waarden gevonden voor
Ae giitsè stad Éristol (12 tot 15 dieren per km2, dit is de grootste dichtheid ter wereld).
Toch blijkt de aanpassing aan stedelijke milieus in België voorlopig minder ver te gaan dan in
Groot-Èrittannië waar de Vos zich niet enkel ophoudt in wijken met ruime tuinen en parken
maar ook in sterk bebouwde stedelijke districten. Een onderscheid tussen stadsvossen en
Vossen op het platteland is niet duidelijk te maken (MncooNet» & Npowrcr 1982). Veel
Yossen pindelén namelijk heen en weer tussen stedelijke en rurale gebieden. Sommige
vossen houden zich oveidag schuil in meer landelijke gebieden en gaan 's nachts voedsel
zoeken in de stad. Ze pendelen dus in de omgekeerde richting als de mens. In O ord bevonden zich 60 Yo van de vosseburchten in open milieus met veel struikgewas, veelal spoorwegdijken, 25 % in de directe nabijheid van woonhuizen of andere gebouwen, 15 Yo wetd
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gevonden onder tuinhuisjes (ldecpoxaro & Nsowcr 1982). In gelijkaardige plaatsen in
Londen vond men tot37 Yo van de vosseburchten onder tuinhuisjes fiIenrus 1977). Ook in
Brussel werden een aantal holen gevonden op merlouaardige plaatsen zoals in ongebruikte
afvoerkanalén en in een afgedankt hondehok @nocrmn l99O). De belangrijkste dóodsoorzaak onder Yossen in stedelijke milieus is het verkeer (59 o/o) maar ook verdelging door de
mens is belangrijk (13 %) (ÀdncooNat-o & NenwcK 1982). Vossen in steden leven voornamelijk van afval, voedsel op voedertafels, etensresten achtergelaten op composthopen en in
vuilnisemmers naast het meer gebruikelijke dieet van fruit, vogels, konijnen, muizen en ratten
en ongewervelden (vrl. Re gemvormen).
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Fig.2l: Verspreiding

van de Vos in stedelijke gebieden in Groot-

Brittanië (A: steden waar Vossen leveq A steden waar geen vossen
gevonden werden) (IvÍacooNam & Ns»wcK I 982).
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Egels
In stedelijke gebieden weet de Egel'Àch te handhaverq vooral in wijken met grote tuinerl
parken, begraa$laatsen e.d. (tlor«srna 1992).In de binnenstad waar enkele zeer kleine
ómmuurde tuintjes voorkomen hebben Egels niet voldoende levensruimte. Egels hebben
sterk te lijden onder de toename van de wegeninfrastructuur in meer verstedelijkte gebieden.
Meestal ziet men de dieren slechts als verkeersslachtoffer. Nochtans Àjn et geen aanwijzingen dat de populaties aan Egels achteruitgaan door het hoge aantal verkeersslachtoffers
(nrrcmrorr &Essen l98l cit. in HoBrsrnl 1992).Het is zelfs gebleken dat de Egelstandin
akkerbouwgebieden aanzienlijk lager is dan in dorpen of suburbane gebieden
Èor"n
(GönaxssoNET aJ-.1976 cit. in HoEKSTRA 1992).
Mits enige Heine ingrepen kunnen tuineigenaars (en beheerders van parken) hun tuin extra
aantrekkelijk maken voor Egels.

Insekten en andere ongeweruelden
onge\ryerveldenfauna van stedelijke milieus vertoont, analoog
met de flora van stèdefijke milieus, een aantal specifieke kenmerken. Zo is er een verhoogd
aantal soorten die met behulp van de mens hier gekomen zijrq is er een groot aantal soorten
aan-gepast aan rotsmilieus en :ajn er soorten aanwezig die reageren op het 'warmte-eiland'

De samenstelling van de
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(Wnrnrc 1992)(zie verder 5.3) dat rondom steden ontstaat. Net zoals bij de flora (zie 5.4) is
de samenstelling van de ongewervelde stadsfauna sterk afirijkend van de fauna van de
omliggende rurale gebieden. En zoals bij vogels en zoogdieren zijn er ook onder de insekten
soorten die inspelen op de enoÍïne hoeveelheid voedsel dat door mens'aangeboden'wordt.
Een groep van soorten die van een combinatie van bovenvermelde factoren profiteert zijn
Kakkerlakken. Deze van oorsprong tropische insekten komen wereldwijd voor in allerlei
gebouwen (Crm.nnv 1988, JeNKNS 1982). Hun verbreiding wordt bevordert door de mens,
ze Àjn aftrankelijk van de warmere temperaturen in onze gebouwen en profiteren van de
overvloed aan voedsel. In ons land komen drie soorten wij algemeen tot zeer talrijk voor in
stedelijke gebieden : de Duitse kakkerlak (Blattella germanica, afkomstig uit Noord-Afrika),
de Oosterse kaklcerlak (Blatta orientalis, aÍkomstig uit Afrika of Azië) en de Grote leakkerlak (Periplaneta americana, aÍkomstig uit Afrika)(CrmleRv 1988). De laatste soort komt
enkel voor op zeer \uarïne plaatsen zoals serres en bakkerijen.
Andere warmteminnende soorten die het goed doet binnen onze gebouwen zijn de Pharaomier (Monomorium pharaonis, afkomstig uit Afrika) en de Huislcrekel (Achate domesticas,
aÍkomstig nit Zuid- AÀë en Noord-Afrika).
Naast deze extreem afirijkende temperaturen binnen gebouwen zijn er ook soorten die
enkel profiteren van de algemene opwarming van enkele graden van stedelijke milieus.
Dankzij deze opwarming kunnen deze soorteq binnen de stedelijk'warmte-eilanden', hun
areaal uitbreiden naar het noorden. De recente uitbreiding van de Zuidelijke boomsprinkhaan (Meconema meridionale) binnen het Nederlandse Rijnmondgebied is hier vermoedelijk
een voorbeeld van (vex As & Kruxsns 1994). Ook talrijke bijen en wespen vinden een
refugium op plaatsen met een sterke opwarming, o.a. op spoorwegterreinen (zie ook 5.1.
spoorwegterreinen) (Kosren I 987).
Net zoals bij de flora kan in stedelijke milieus ook van een adventieffauna onder de
ongewervelden gesproken worderq het gaat dan om soorten die aangevoerd worden door de
mens maar het in ons klimaat (ook in het stedelijk klimaat) niet blijvend kunnen standhouden
Wprnlo 1992). Een voorbeeld hiervan zijn de soms indrukwekkende boktorren die als larve
in massief houten balken ingevoerd worden. Zelf als de soorten aangepast zijn aan het
stedelijk klimaat, kunnen de geïntroduceerde soorten de concurrentie niet aan met reeds
aanwezige soorten. Indien een soort een lege niche kan opvullen kan ze eventueel ingeburgerd raken. In Keulen vindt men de uit Zuid-Europa afkomstige Robiniamineermot (Phyllo'
norycter robiniella) op Yalse acacia (eveneens een geïntroduceerde soort) die binnen het
verstedelijkt milieu wij talrijk voorkomt (Wnxnc 1992).
De soortenrijkdom aan ongewervelden neemt af naar het stadscentrum toe. De oorzaak
hiervan is volgens Wprnsc (1992) de versnipperde en te kleine biotopen die een te gering
voedselaanbod bieden om duurzame populaties op te bouwen. Bij een onderzdek naar
sprinkhanen in de Brusselse agglomeratie stelt DEVREsE (1989) vast dat nieuw ontstane
biotopen in het stadscentrum moeilijk gekoloniseerd worden met uitzondering van soorten
met een goed vlieryeÍmogen. Oudere biotopen die langzaam ingesloten werden door de
verstedelijking herbergen een groter aantal soorten sprinkhanen (restpopulaties). Ook
WEIcMAI.I (1982) vond een kleinere soortenrijkdom voor diverse groepen ongewervelden op
kleine en meer geïsoleerde braakliggende terreinen dan op grotere terreinen aansluitend op
andere groene ruimten. In suburbane gebieden waar een groot aantal diverse biotopen op
elkaar aansluiten (bv. tuinen (zie ook tabel 5), Owrx l99l) kan wel een grote soortendiversiteit aanwezig Àjn, mede dankzij de grote diversiteit aan biotopen. In deze biotopen is
vooral het ontbreken van een dikke humuslaag (o.a. door het verwijderen van afgevallen
bladeren) beperkend voor de ongewervelde bodemfauna.
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5.3. FuxcnIES VAI\TNATTITJR IN STEDELUKE MILIEUS

Hygiënische en klimatologische functie (zie tabel 13)

Door de grote concentratie van bebouwing
rt

en artificiële constructies, en de menselijke
activiteiten in steden ontstaat een specifiek
stedelijk klimaat (voN SrUrBnncpr et al.

1990). Kenmerkend a1n
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de beperking van de verdamping, toename Fig. 22:Manmale temperatuurtoename in
van afvloei van de neerslag (i,n.v. sddefijke gebieden t.o.v. de omliggende rurale
indringing) en het gebrek aan terreinen gebieden @orraor.ros l97g).
met een vegetatiebedekking
luchtvennriling
toename
(broeikaseffect)
toename van de warmteproduktie (door verwarming van gebouweq verkeer,...)
Gevolg van dit alles is een algemene toename van de relatieve temperatuur in het stedelijk
milieu t.o.v. het omliggende rurale gebied. Het verschil in ma:rima tussen het omliggende
rurale gebied en de stad kan wij hoog oplopen ; in Berlijn werden verschillen genoteerd van
9'C op windstille nachten (zie ook fi5.22).In dicht bebouwde stadsdelen is er een geringere
horizontale luchtcirculatie. Door de temperatuurstijgrng ontstaat er wel een verticale
luchtcirculatie door convectie. Een toename van de bewolking is hiervan het gevolg (Scm.eer
1977 cit in voN SrUpNncBI- 1990). Een typisch probleem voor steden is de geringe
temperatuurdaling tijdens de nacht.
Groenzones oefenen een positieve invloed uit op het klimaat en de luchtlovaliteit van hun
omgeving. Dit komt duidelijk tot uiting in een transect doorheen de stadskern van Berlijn (fig.
23), de temperatuur is in dichtbebouwde zones merkelijk hoger dan ter hoogte van parken of
andere groenzones. Door de verdamping van de vegetatie verhoogt de luchtvochtigheid (de
lucht in steden is relatief droger) en zorgen ze voor ssÍr algsmene afl<oeling. De vegetatie
produceert zuurstof en zuivert de lucht van stof en polluenten (in het bijzonder aërosolen)
doordat deze àch afzetten op de bladeren. Dit effect is belangrijker bij bomen en struiken dan
bij grasvelden.
De positieve invloed van groenzones op het omgevende stadsklimaat dring verder de stad in:
als ze groter zijn
in de richting van de meest courante windrichting
als de groenzone op een hoogte gelegen is en niet omringd is door muren
als de groenzone één geheel vormt (bv. niet doorsneden door wegen)
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Fig.23 : CO-gehalte van de lucht en luchttemperatuur langs een ZO-NW gradiënt doorheen
Berlijn ([Ionsrnr, Km.cuouonq voN STULrNAGEL 1983 cit in voN SrUrmrncrl, ET AL. 1990).

In Amsterdam werd opgemerkt dat grotere parken

en bossen een groter aantal korstmossen
herbergeq waaronder ook meer soorten die gevoelig Àjn voor luchtvervuiling (AprRoor &
Roos 1993). Of de zuivere lucht in de parken het gevolg is van een geringe uitstoot of van een
zuivering van de lucht door de bomen of aan een hogere luchwochtigheid kon niet met
zekerheid worden vastgesteld.
Naast het effect van grotere groenzones in de stad kunnen ook kleinschalige groenelementen
een positief effect hebben op het microklimaat. De muren en daken van gebouwen kunnen
sterk opwaÍmen. De nadelige effecten hiervan kunnen gemilderd worden door het laten
begroeien van muren en daken (zie deel over groendaken). De bedekking van muren met
klimop of andere klimplanten mildert de temperatuur van de muur en kan de hoeveelheid stof
in de lucht doen dalen (alhoewel dit aftrankelijk is van het type vegetatie en de grootte van de
aërosolen).
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Tabel 13 : Veranderingen in klimatologische parameters in de agglomeratie van Berlijn (uaan
HonspRr KncHcnoRc VON STULPNAGEL 1983
Parameter

Karakteristieken

Vergelijking met de
omgevmg

Luchtvervuiling

Kondensatiekernen
Gasvormige pollutie

l0 x meer
5-25xmeer

Straling

Uren zonneschijn
Directe straling

10-15 % minder
tot 50 Yo nrnder

Temperatuur

jaargemiddelde
heldere dagen

+ 0,5 - 1,5"c

Rel. luchtvochtigheid

winter
zomer

2Yolager

+2-g"c

heldere dagen

8-10 7o lager
30 Yolager

Windsnelheid

iaargemiddelde

2Yolager

Neerslag

jaargemiddelde
sneeuwval

tot20 Yo meer
5 % minder

Natuurbehoudsfunctie

De op het huidig ogenblik grootste en meest verreikende druk op de wilde fauna

en

flora komt van het alomtegenwoordige gebruik van pesticiden en meststoffen @wnv 1986).
De grootschalige landbouw in het landelijk gebied drukt de natuur steeds meer terug in
reservaten. Ondanks alle beheer gaat ook hier de natuur sterk achteruit door de negatieve
invloed vanuit de omgeving. Het landelijk gebied wordt steeds natuuronwiendelijker.
In steden is het abiotisch milieu in vergelijking met een tiental jaren geleden sterk
verbeterd. De verrnriling is afgenomen en een groot aantal terreinen komen wij. Stetlen zijn
vaak verrassend rijk aan natuur. Zo heeft Bristol (Groot-Brittanië) vermoedelijk de hoogste
concentratie Vossen ter wereld @wnv 1986) en neemt in Groot-Brittanië de Dos toe in de
stad, in Nederland neemt de Steenmarter toe in steden nadat hij bijna uitgestorven was op het
platteland @norrcuznx & MUsrpNS 1991). Talrijke sterk achteruitgaande akkeronkruiden
vinden nieuwe refugia op spoorwegemplacementen ; kalkrijke terreinen bieden plaats voor
bedreigde plantesoorten (bv. Bijenorchis, Bevertjes en Herfsttijloos in Gent). Door de grote
diversiieit aan biotopen kent de stad ook een hoge diversiteit aan organismen. Vanuit de
natuurbehoudssector wordt stadsnatuur echter zelden ernstig genomen. Nochtans kunnen
stedelijke milieus een aanzienlijk aantal bedreigde planten herbergen (zie tatel l4). Meer
respeci en aandacht voor de typisch stedelijke natuurelementen zou l«rnnen leiden tot meer en
beter ontwikkelde spontane biotopen in de stad.

68

Tabel 14 :Voorkomen (0 : soort gevonderq soort niet gevonden in een bepaalde zone ) van
Rode-lijst-soorten in en rond Gent (indeling Rode-lijst-soorten naar CosvNS ET AL. 1994,
soortenlijsten van de stadskern en de stadsrand naar een ongepubliceerde voorlopige inventaris
van HpytrsMAN & Veulexourr, soortenlijst Bourgoyen-Ossemeersen naar ongepubliceerde
gegevens van I. RoELS & I.

Natuurreservaat
Bourgoyen-

Stadsrand

Stadskern

Ossemeersen

Uiteestonen gervaande soorten
Akkergeelster
Zeer sterk bedreigde soo{lgq

0

0
0

Blaasvaren

0
0

Groot spiegelklokje
KlimopbremÍaap
Piipbloem

0

Nempjes
Ruw parelzaad

0

0

0

0

0

0
0

0

Schubvaren

0
0

Wilde ridderspoor
Sterk bedreigde soorten
Bilzekruid
Doorgroeid fonteinkruid
Eekhoorngras

0

0

0

Sikkelklaver
SilJ<elkruid
Wild kattekruid
Wortelloos kroos
Bedreiede soorten
Beverties
Brave hendrik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

Cipreswolfsmelk
Draadklaver
Echte kruisdistel

0

0

0

0

Esdoornganzevoet

0

0

Hartgespan
Hokiespeul

Klein elaskruid
Kleine valeriaan
Lange ereprijs

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

Langgenaald
langbaardgras

0

0

Muskuskaasieskruid

0

0

Paaóladis fonteinkruid

0
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0

Natuurreservaat
Bourgoyen-

Stadsrand

Stadskern

Ossemeersen

Bedreigde soorten
Selderii
Sierliike vetmuur
Stiif vergeet-mij-nietje
Stiive dravik
Zacht loogkruid
Potentieel bedreigde soorten
Biienorchis
Bosdroogbloem
Duinlansbaardgras

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

Dwerggras

0

Geelrode naaldaar
Gevleugeld helmkruid

0

0

0

0

Grote ratelaar

0

llerfsttiiloos

0

0

Kalmoes

0

0

Kikkerbeet
Kleine rupsklaver

0

0

0
0

0
0

Muursla.
Rondbladig wintergroen

0

0

Ruig viooltje
Stekend loogkruid

0

0

0

0

Tongvaren
Veldkruidkers

0
0

0

Veldkruidkers
Zachte haver

0

0

Zeeraket
Zwanebloem

0

0

0
0

0

Stedebouwkundige functie

Zowel cultuurgroen (groen dankzij de mens, o.a. tuinen, parken) als spontane natuur (groen
ondanks de mens) lonnen van betekenis zijn voor :
- de ordening en stoffering van de stad. In de verschillende bouwperioden is de natuur op
verschillendi manieren Ov. verspreide hoogbouwblokken met gazons tegenover tuinwijken)
ingepast.

- gà.n als geleider van het verkeer. Gebruik van groen voor de scheiding van verkeerstypes
of als afbakening van verkeersroutes.
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Recreatieve functie

Aftrankelijk van persoonlijke eigenschappen zoals leeftijd, opleiding, natuurkennis,
netheidsideaal heeft elke vorm van stadsgroen een andere belevingswaarde voor de individuele
mens.

Natuurlijke ruige terreinen met spontane plantengroei bieden vooral kinderen meer
mogelijkheden tot spel dan egale terreinen. Er zijn immers hoogteverschilleq ruigterl bosjes,
bloeiende planten enz. Hier kan hun Àn in avontuur en hun vindingrijkheid tot uiting komen.
De klassieke parken bieden hen veel minder mogelijkheden.
Voor hondenbezitters zijn open ruimten in de stad zeer belangrijk. De natuurlijkheid van
dergelijke terreinen is voor hen veelal minder belangrijk.

Educatieve functie
opgedaan door direct contact met de leerobjecten i.p.v. uit
boeken zeer belangrijk. Uitstappen met kinderen naar veldstudiecentra op het platteland zijn
boeiend maar stellen het probleem dat de kinderen veelal te uitgelaten en opge\uonden zijn om
veel bij te leren @L,mnv 1986). Bovendien gebeuren dergelijke uitstappen meestal niet meer
dan één tot twee maal per jaar.
Stadsnatuur is gemakkelijker bereikbaar en tegen een lagere kostprijs. Bezoeken kunnen veel
regelmatiger gebeuren zodat de kinderen beter vertrouwd kunnen worden met de natuur en
met de veranderingen in de loop van de seizoenen. Bovendien is deze natuur veel meer
herkenbaar dan de natuur van de Hoge Venen, de Kalmthoutse Heide of het Zwtn.
Contact met stadsnatuur zal ze meer respect bijbrengen voor de natuur in hun eigen omgeving
en ook voor natuur in het algemeen.

Voor het leerproces is informatie

Natuur als indicator voor vervuiling en krvaliteit van het leefmilieu

Eén van de bekendste voorbeelden van levende organismen als indicatoren voor
milieulovaliteit vormen de korstmossen. Doordat deze organismen geen selectie maken tussen
de voedingsstoffen die Àj opnemen uit de lucht zijn a1 extra gevoelig aan de eventueel
aanwezige toxische componenten (vnl. SO). Bijna alle soorten korstmossen zijn in zekere
mate gevoelig voor SOr-vervuiling. Doordat niet alle soorten even gevoelig zijn voor SOrvervuiling kan de aan- of afiruezigheid van bepaalde soorten gebruikt worden als indicatie voor
de luchwerrnriling. Epi§rtische soorten (soorten die op bomen groeien) zijn extra gevoelig
voor luchwervuiling omdat de schors weinig gebufferd is tegen de verzurende eigenschappen
van de SOr-neerslag. In sterk verrnrilde gebieden (grote steden en industriegebieden) komen
dan ook weinig epifytische korstmossen meer voor (VeN DsR Gucrr & HomueuN 1989,
1990). Deze zones worden omschreven als epifytenwoestijnen. In deze zone kan maar één
zeer luchwennrilingsgevoelige soort korstmos overleven, namelijk Lecanora conizaeoides.
Epilitische (steenbewonende) korstmossen zijn minder gevoelig voor luchtvennriling, zeker
soorten die op kalkhoudend gesteente groeien. De kalk in het gesteente buffert een gedeelte
van de verzuring veroorzaalct door de SOr-neerslag. Nochtans vinden we op kalkgesteente
ook soorten die verdwijnen bij toenemende luchtvervuiling. Soortensamenstelling en
soortenrijkdom van korstmossenvegetaties op kalkhoudend gesteente kan gebruik worden als
indicatie voor SOr-vervuiling in sterk vennrilde gebieden waar geen epifytische soorten meer
groeien (Ves Den Gucrr & HorrunuN 1989, 1990). Naast soortensamenstelling en
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soortenÍijkdom kunnen ook de groeisnelheid (Srnwano 1982, SeNsEN & DpnoNoB 1990) en
de fertilittit van de soorten indicaties geven over luchtvennriling. Indien een selectie gemaakt
wordt van een beperkt aantal goede indicators kunnen epifytische korstmossen gebruikt
worden om op eengoedkope en snelle manier een beeld te krijgen van de SOr-immissie, een
beeld dat gedótailleeider is dan de schattingen aan de hand van de actuele chemische analyses
(Homramw 1994).
5.4. SpBCTFIEKE KENMERKEN T.O.V. NATT]UR IN DE OPEN RIIIMTE
5.4.1. Kenmerken abiotisch milieu

Ecosystemen in steden zijn in hoge mate blootgesteld aan allerlei verontreinigende
stoffen (zie tabel 9). LuchWerontreiniging gebeurt op verschillende niveau's : chemische
verontreiniging, thermische verontreiniging, verontreiniging door stof.

De consumptie van secundaire energiebronnen van buiten de stad is zeer hoog. Zekan
van 20 tot 5OoÀ bedragen van de ingestraalde zonne-energie op dezelftle oppervlakte. In
sommige zeer sterk geÍrbaniseerde steden bedraagt ze tot 4 maal hoger dan de energie
ingestraald door de zon (Suroer & WrnNen 1983 :247).

De hoeveelheid beschikbaar water wordt in de stad voornamelijk bepaald door

een

kunstmatige import van water en door drainage (aMoei van dakeq straten en andere verharde
substraten naai een rioleringsstelsel). Er is slechts een geringe hoeveelheid water beschikbaar

voor de vegetatie.

De bodem is in sterke mate overbouwd. De delen onverharde bodem zijn dikwijls in
sterke mate gewijzigd door aanvoer van materiaal of door allerlei vergravingen. In vele
gevallen is de bodem aangerijkt met kalkhoudend puin.

5.4.2. Gevolgen voor flora en fauna

Flora en fauna reageren gevoelig op invloeden van en verstoring door de mens. De
menselijke verstoring wordt, in West- en Midden Europq als de allerbelangrijkste factor
beschoíwd voor de samenstelling van de flora/fauna en vegetatie gedurende de laatste 5000
jaar (Kowenx 1990 : 45). Deze menselijke invloed en verstoring is nergens zo sterk als in de
steden. Rond de steden is er vaak een min of meer geleidelijke overgang van een zeer sterke
menselijke invloed in de stadskern naaÍ een meer natuurlijke situatie verder van de stad weg.
Antropogene aanvoer Yan §oorten
De samenstelling van de flora in stedelijke milieus wijkt sterk af van deze in de
landelijke omgeving roÀd de stad. Het stedelijk milieu wordt gekenmerkt door een relatief
aeJfyten en neofyten t.o.v. de oorspronkelijke inheemse flora ( Àefrg26).De
hoog aantal
"r.t
inva-sie van neofytenbegon bij de ontdekking vàn Amerika (1500 A D ) maar nam vooral de
laatste eeuw sterk toe.

Niet enkel de soortensamenstelling verandert sterk maar ook de abundantie van de
: 58 Yo van de
soorten. Vooral de oorspronkelijk inheemse soorten gaan sterk achteruit
oÀ

inheemse soorten is bedreigd,3T

ó/o

van de archaeo§tten en maar 12
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van de neoSten (fig.

Kowenx

1990). Steden met hun havens, spoorwegstations, parken en tuinen zijn plaatsen
veel
weemde
waar
soorten opzettelijk of onopzettelijk worden geïntroduceerd. Het hogere
aantal neoSten in steden kan verklaard worden doordat ze beter aangepast zijn aan de
menselijke verstoringen en/of door een tijdsfactor (de neofyten hebben nog niet de tijd gehad
om weinig verstoorde milieus te bereiken vanuit de plaatsen waaÍ ze verwilderen (havens,
24,

spoorwegstations,...).

Het grote aandeel neo§rten is echter een negatieve factor voor een rijk dierenleven. De
inheemse planteneters zijn niet aangepast aan de vele niet-inheemse plantesoorten. De
inheemse planten liggen aan de basis van veel gevarieerdere en complexere voedselketens. De
aanwezigheid van inheemse plantesoorten is dan ook een basisvereiste voor de opbouw van
een rijlq gevarieerd en complex ecosysteem (N{rrsu 1993). Het aantal aan boomsoorten
gebonden plantenetende insekten is veel hoger voor inheemse boomsoorten dan voor
uitheemse soorten (tabel 15, ae ook flpnrraY 1989). Redenen voor de opvallende verschillen
zijn de recente data van introductie in onze streken en vooral het feit dat de aan deze soorten
gebonden insekten niet mee werden geihtroduceerd. Dit is ook niet echt wenselijk want nieuw
geïntroduceerde insektensoorten zouden eventueel plagen kunnen vorïnen.
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Fig.24: Bedreiging van de flora van Berlijn (Kownnx

neoÍyten

1990 : 5l), slechts een gering aantal

neofyten is bedreigd

Invloed van klimaat op de soortensamenstelling en fenologie
De aanwezigheid van sommige thermofiele soorterl zoals de Winderstrul&, houdt
verband met de hogere temperatuur in de steden en de aanwezigheid van kalkrijke ruderale
terreinen (Kutucr 1990 : 169). Afhankelijk van het klimaat van de streek komt de soort in de
gehple stad voor of is ze beperkt tot het warïnere stadscentrum. De invloed van de stad als
warmte-eiland op de samenstelling van flora en fauna neemt toe in meer noordelijk gelegen
steden. Zuidelijke soorten kunnen door het warmte-eiland effect hun areaal uitbreiden naar het
noorden (Dnvts 1982). Door de temperatuurstijgingen in het stadscentrum treden ook allerlei
veranderingen op in de fenologie en op het gedrag van veel soorten. Veel planten bloeien
73

vroeger

in het stadscentrum dan erbuiten. Door de aanwezigheid van straatverlichting

beginnen zangvogels (o.a. Merel, Roodborstje) woeger op het jaar te zingen of zingen ze de
hele nacht en het helejaar door.
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Fig.25: Soortenrijkdom van de flora in de stad Gent

en omgeving (naar een ongepubliceerde

inventaris van ElpvNeMAI.I & VAI'I LAI'IDUYT).

Soortenrijkdom

Vergelijkingen tussen steden en het omliggende landelijk gebied tonen aan dat steden
dikwijls roórtè*i;ter zijn wat betreft hogere planten dan landelijke gebieden met een gelijke
oppervlakte (tlmrppmn 1974).De soortenrijkdom (wat betreft hogere planten) wordt positief
bèrnvloed door verstedelijking maar negatief door intensieve landbouw. De grootste
soortendichtheid wordt gevonden in de stadsrand waar voldoende open terreinen aanwezig
zijn (tleuermn lg74). Een analyse van de flora (naar een ongepubliceerde inventaris van
HgyNEMAN & Ves LAr.IDUyr) van het Gentse stedelijke gebied in vergelijking met een
omliggend landelijk gebied bevestigt dit volledig (fig. 25). Bovendien werden in de stadsrand
en dístadskern een groter aantal bedreigde (fig. 26) en zeldzame (fig. 27) plantesoorten
gevonden dan in het landelijk gebied in de omgeving (referentiegebied in het landelijk gebied :
Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen).
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Kaart

B ourgoyen-Ossemeersen

oppervlakte van de drie deelgebieden is ongeveer gelijk. De kriteria om een terrein onder te
delen in de stadskern zijn de dominantie van stenige oppervlakte waarbinnen open grond echte
eilanden voÍïnen.

De

stadsrand bestaat

voor het merendeel uit onverharde

(aangevoerde grond) waar de oorspronkelijke bodem echter verdwenen is.
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terreinen

Tabel 15 :Aantal aan verschillende boomsoorten gebonden insekten op de Britse eilanden
(naar KmnueoY & SourrwooD I 984).
[nheernse soorten

&

genera

hsekten-

Geihtroduceerde soorten en gerera

soorte,n

Zomereik + Wintereik

284

Wile spp.

266

Berk spp.

229

Meidoorn spp.

t49

Sleedoorn

109

Populier spp.

97

Appel spp

93

Grove deÍr

9l

Zwarte els

90

Iep spp

82

Hazelaar

73

Beuk

64

Es

4l
37

Linde spp.

3l

Haagbeuk

28

Liistsrbes

28

Veldedoorn

26

Ie,neverbes

20

Hulst

Taxus

Fiinspar

t7

Europese lork

l6
l5

Zilverspar spp
Gewone esdoorn

7
5

Tamme kastanie

4

Paardekastanie

3

Okkernoot

2

Steeneik

I
I

Valse acacia

0

Plataan
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Bedreigde plantesoorten in Gent
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Big. 26 : Bedreigde plantesoorten in Gent (Rode lijst categorieën naar CosvNs ET AL. 1994).
+ :uitgestorven in Maanderen
B!! : zeer sterk bedreigd in Maanderen
B! : sterk bedreigd in Maanderen
B : bedreigd in Maanderen
P: potentieel bedreigd in Vlaanderen
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Fig.27: Verdeling van de plantesoorten volgens de logaritmische

zeldzaamheidsklasse;
uiterst zeldzaamtot 10 : algemeen (zeldzaanheidsklassen naar CosYNS ET AL. 1994).
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Ecologische karakterisatie fl ora
Vele biotopen in stedelijke en verstedelijkte gebieden bestaan maar gedurende korte
perioden. Planten en dieren moeten aangepast zijn aan sterk wisselende omstandigheden. De
meeste plantesoorten zijn dan ook kortlevende planten die snel een grote hoeveelheid zaad
kunnen produceren (o.a. een groot aantal eenjarige en tweejarige soorten). Soorten van
stabiele milieus zijn in steden slechts in geringe mate te vinden. Volgende ecologische groepen
van planten (Srmrenarnr & FnaxsBN 1982) zijn in stedelijke milieus in Gent in hoge mate
vertegenwoordigd (fig. 28-31, legende tabel 16) :
pioniers van antropogeen gestoorde plaatsen : akkers, wegranden en droge ruigten
(groeP l):
- akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkrijke grond (groep la)
- regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond (groep le)
relatief voedselrijke plaatsen met wisselende waterstand of anderszins sterk fluctuerende
milieuomstandigheden (groep 2a)
- graslanden op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende,
neutrale tot zwak basische grond (groep 6b)
- jonge aanplanten en zomen op voedselrijke, vochtige tot natte grond en van brongebieden
(groep 8b)
Inheemse soorten aangepast aan sterk wisselende en door de mens bepaalde factoren behoren
meestal tot onze zeer algemene soorteÍL voor de neofyten geldt deze regel echter niet
(KowARK 1990 : 63). Het grootste aantal soorten oorspronkelijk inheemse planten wordt
gevonden bij een geringe verstoring, het grootste aantal neofyten wordt gevonden bij een
intensieve verstoring (Kowenx 1990:62) (fig. l0).

-
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Tabel 16

groepen Stieperaere & Fransen (1982)
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Fig. 28 : Verdeling van de plantesoorten in de Gentse stadskern volgens ecologische groepen.
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Naar een stedelijk plantendistrict ?
De combinatie van verschillende kenmerken van het stedelijk milieu zoals het stedelijk
klimaat (warmte-eiland), de allomtegenwoordigheid van stenige milieus, de sterke dynamiek
veroorzaakt door menselijke verstoring en de aanvoer van plantesoorten met het verkeer
zorgen voor een specifieke samenstelling van de flora. De samenstelling van de stadsflora is
niet enkel afhankelijk van de toevallige aanvoer van soorten. Bovendien is het maar de waag
of door de toegenomen mobiliteit van de mens de aanvoer van de meeste soorten nog
toevallig te noemen is. Over verschillende steden heen komen een aantal typische, steeds
terugkerende stadssoorten voor. In Nederland pleit men voor de invoering van een eigen
fytogeografisch district voor de stadsflora @nvrrns 1994). Ook voor België valt dit te
verdedigen aangeÀen ook onze steden een gelijkaardige, van het platteland afiuijkende, flora
bezit. Een aantal kenmerkende stadsplanten worden gegeven in tabel 17.
Tabel 17 : Karakteristieke soorten van Urbane milieus

Het specifieke van de flora en fauna in stedelijke omgevingen maakt ook dat we hier de
natuurwaarden op een andere manier zullen moeten beoordelen (met andere soorts- en
ecosysteemcriteria).
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6.

VIN

NATUI,JR. EN ANDERE TUINEN

Tuinen onderscheiden zich van parken door drie kenmerken : beperking, beschërming en
bewerking. Beperking verurijst naar het feit dat tuinen steeds een kleiq goed afgegrensd

(bescherming)
onderdeei zijn van ..-n grot.i landschap. Tuinen bieden een zekere beschutting
ten opzichte van de om-gevin g; ze zijn een oase van rust en veiligheid, o.a. door hun omheind
karakÍer. Oudere tuinen-zijn vót t.o.u. de buitenwereld afgesloten door een muur. Bewerking
staat voor één of andere voÍÍn van onderhoud ; soms letterlijk door het bewerken van de
grànd of in natuurtuinen of in natuurtuinen verwijzend naar het onderhoudsbeheer (bv.
íi".i"nl. parken wijken af van tuinen door oppervlakte en door hun afgrewing. Ze Àin veel
meer een onderdeól van het landschap dat in mindere of meerdere mate zonder scherpe
gfenzen overgaat in de omgeving;zezijn slechts zelden omheind door muren.

Een winvar van termen
Het verlangen van de inwoners van verstedelijkte gebieden naar meer natuur dicht bij huis
komt onder meer tot uiting in de inrichting van de individuele tuin. De 'natuurwiendelijkheid'
van tuinen wordt echter loor elke tuinèigenaar anders geïnterpreteerd. Dit gaat van het
heuse
achterwege laten van biociderq over het gebruik van inheemse plantesoorten tot
uiting
een
als
beschouwd
worden
natuurtuinen. De wirwar van termen die in gebruik is kan
van de vele verschillende visies op natuurwièndelijke tuinen. Hieronder wordt gepoogd enige
klaarheid te scheppen in deze terminologie (zie ook tabel la).

Heemtuin : dit is een tuin met wilde plantesoorterq vooral uit het gebied waarin de tuin ligt,
met andere woorden met streekeigen soorten. Ze l«rnnen op twee manieren gerealiseerd
het
worden : via een wilde-plantentuin of uia een natuurtuin (Louoo 1985 : 469). Omwille van

tuinen ook
educatief karakter dat d'ergelijke tuinen kunnen hebben werden de eerste dergelijke
wel instructieve plantsoenen genoemd (TrurssE l94l).
Witde-plantentuin : dit is eén tuin waarin de gewenste wilde planten uitgeplant of uitgezaaid
plaats
worden en waar ongewenste planten worden weggewied. De mens bepaalt hier zelf de
of
bij de
cultuurtuinen
de
bij
aan
waar bepaalde sooíen groeièn. Deze tuinen sluiten meer
botanischr óinen er worden echter uitsluitend inheemse of streekeigen soorten

traditionïle

;

gebruikt.

de plantengroei. Spontane processen zoals
verbreiding, kieming en vestiging in combinatie met de milieucondities bepalen het al of niet
planten.
voorkomeí'van plaite- en ofàieisoorten. De mens hoeft hier niet te wieden, noch te
Door een grote variatie in het milieu aan te brengeq wordt een aanzienlijke variatie in
De sturing
begroeiing v-erkregen. Het milieu bepaalt uiteindelijk wat e_r zal groeien 9n Yat niet.
van u/at er aan levensgemeenschappen onfwikkelt gebeurt hier via de creatie van de
kan
uitgangsposities (bv. veríhi[ende giàndsoorten, droog-nat overgangen) om' De mens
(fr$.32).
weíde-toekomstige begroeiingen beiinvloeden door bepaalde beheersmaatregelen

fratuurtuin : in natuurtuinen ordent de "natuur"

Het onderscheid tussen natuurtuinen en wildeplantentuinen (tabel 18) hoeft overigens ruetzeer
strikt worden opgevat. Een wildeplantentuin waar men na aanleg de aanplant spontaan laat
evolueren (bv. ónder maaibeheerj is een tussenvorm die wel eens een verrvilderingstuin
genoemd wordt.
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Tabel

l8

: Enkele verschillen tussen een wilde plantentuin en een natuurtuin.

85

droog

bos

e,n

stnrweel

ruigtekruiden

graslande,n

onkuidal*er

gàmn

vegetaties
heide

moerasvegetaties

nat

waÍerplanteirvegetaties

niets doeÍl
enlof af en

ortensief
I
I
maaren
toekappen of
I (omde 2 jw
vegetatie
' ofminder)
schone,n

normaal

I

maaieir

I

I

(1 à2 xjaar)

I
|

intensief

**

I
|

spitten,

,"**

levensgemeenschappen die te creëren zijn in natuurtuinen en
-parken en hun onderhoudsmaatregelen (LoNoo 1978).

Fig.32: Enkele mogelijke

Naar criteria voor hun toepassing

Natuurtuinen en -parken àjn vooral nuttig op plaatsen waar weinig natuurwaarden
voorkomen. In rurale gebieden kan de aanleg van allerlei kunstmatige milieus een vervlakking
van het streekeigen karakter betekenen (zie milieuvervalsing). Het uitgraven van grond ten
behoeve van natuurfuinen kan ernstige negatieve gevolgen hebben voor het milieu, zeker als
hierdoor levensgemeenschappen met een lange onfwikkelingsperiode verloren gaan. In steden
is de aanwezigeflora en fauna zo sterk bepaald door de mens dat ze sterk aflilijkt van de
regionale flora en fauna (Kowann< 1990). Milieubouw betekent hier dan ook geen vervalsing
mèeruan het regionale karakter van flora en fauna. De extra natuurwaarden die natuurtuinen
en -parken bieden zijn in steden bovendien relatief belangrijker. De ecologische infrastructuur
in sieden is meestal reeds wij gering. Natuurontwikkelingsprojecten in stedelijke milieus
moeten zich echter niet beperken tot het naàpen van de typische rurale milieus (hooilanden,
moerassen, heiden,...) maar lonnen ook inspelen op de typische'natuurlijke' stadsbegroeiingen

zoals ze te vinden zijn op ruderale terreinen, enz. Dergelijke natuurontwikkelingsprojecten
spelen in op het typische stedelijke milieu en zijn bijgevolg kansrijker.
Wanneer grondsoorten van elders worden aangevoerd, zullen er milieutypen ontstaan op
woeger niet voorloramen. Dit heeft vooral gevolgen voor het floristisch
plaatsen iau,
ónderzoek. We krijgen dan een sterke vertekening van het natuurlijk verspreidingsbeeld en van
de voor- of achteruitgang van soorten in het natuurlijke milieu (Lowoo 1977 : 98). Bij
kleinschalige natuurtuinen binnen bebouwingen stelt dit probleem zich niet echt. Bij de aanleg
van grootschalige natuurparken in het landelijk gebied wordt het echter minder duidelijk wat
nog natuurlijk is en uíat niet. Indien bij de aanleg gebruik wordt gemaakt van streekeigen

,"
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grondsoorten stelt het probleem zich minder. Dit wordt bovendien meestal gedaan om de
kostprijs van de projecten te drukken.
Belangrijk is dat bij de omschakeling naar een natuurvriendelijk beheer rekening gehouden
wordt met het toekomstig gebruik van de tuin of het park. Wie kinderen heeft kan beter niet
zijn volledige gazon omschakelen naar een hooiland, de hogere vegetatie verdraagt geen
intensieve betreding. Dit wil echter niet zeggen dat dit gazon niet uit spontane soorten kan
bestaan. In grotere parken kan wij gemak*elijk een zonering toegepast worden. Langsheen
paden en op intensief gebruikte delen kan een gazonbeheer in stand gehouden wordeq op
weinig gebruikte plaatsen is het interessanter om over te schakelen naar een hooilandbeheer.

Conclusies
verrnrllen bepalen in sterke mate de
Een
van
natuurontwikkelingsmogelijkheden.
analyse
deze functies laat snel toe om de
verenigbaarheid tussen bv. natuurtuinen en hun gebruik te toetsen. Mits de oppervlakte het

De functies die tuinen en parken moeten

toelaat kan een zonering de oplossing zijn.
In landelijke gebieden buiten de bebouwde kommen is de aanvoer van streekweemde
grondsoorten niet opportuun. Dit werkt immers (milieu)vervalsend op de omgeving. Spontane
ontwikkeling is aan te bevelen, eventueel kan men houtige gewassen aanplanten (de voorkeur
dient hier te gaan naar streekeigen soorten).
In stedelijke gebieden is de aanvoer van streekweemde grondsoorten enlof planten
minder problematisch. Het stedelijk en verstedelijh milieu is immers op zichzelf sterk
afivijkend in levensgemeenschappen in vergelijking met het omgevende landelijk gebied.
Spontane processen beschouwen we, ook in verstedelijkte gebieden, als belangrijker dan
aanplantingen door de mens omdat spontaan gevestigde soorten zich over het algemeen beter
handhaven dan aangeplante soorten. Het gebruik van spontane begroeiingen in plaats van
aangeplante begroeiingen is kostenbesparend en de begroeiingen zijn duurzamer. Nadeel is
dat deze begroeiingen niet steeds overeenstemmen met de verwachtingen of zich te traag
ontwikkelen. Daar waar echt op korte termijn resultaten moeten verkregen worden is aanplant
enlof uitzaaien te verantwoorden. Bij de keuze van de soorten staan de ecologische
kenmerken van het betreffende terrein voorop. Aan de standplaats aangepaste soorten bieden
betere perspectieven voor de toekomst.

Bijdrage tot het natuurbehoud en educatie ten behoeve van natuur en milieu
Natuurontwikkelingsprojecten (bv. natuurtuinen, groendaken enz.) kunnen een positieve
invloed hebben op het behoud van de biodiversiteit en dus op het natuurbehoud, zeker
wanneer deze aangelegd worden in sterk verstedelijkte milieus. Het laten ontwikkelen van
meer natuurlijke begroeiingen, ook op kleine oppervlakten, betekent een uitbreiding van het
milieu voor veel plante- en diersoorten. Deze, weliswaar artificiële, milieus verminderen de
kans op lokaal uitsterven en kunnen ervoor zoÍgen dat bepaalde soorten meer natuurlijke
milieus weer kunnen koloniseren. Dit geldt echter vooral voor levensgemeenschappen die zich
in relatief korte tijd kunnen ontwikkelen. Mits voldoende groot in oppervlakte en aantal
kunnen deze natuurontwikkelingsprojecten bijdragen tot het ontstaan van een ecologische
infrastructuur, die op zijn minst functioneel is voor mobiele organismen. Voor deze soorten
fungeert het stedelijk en verstedelijkt groen als stepping stone en als refugium.
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Door de toenemende urbanisatie raakt de mens steeds meer vervïeemd van de natuur. Men
moet zich steeds verder verplaatsen om natuur te beleven. Doordat natuurtuinen overal
kunnen aangelegd wordeq ook op beperkte oppervlakten in stadscentra en woonkernen, kan
de natuur weer binnen handbereik van iedereen komen. Het omgaan met de natuur heeft een
grote betekenis voor de ontwikkeling van opgroeiende kinderen en voor het welzijn van de
mens. Belangrijk is de waag wat de omgeving waarin het kind opgroeit kan bijdragen tot zijn
ontwikkeling op sensorisch, motorisctq sociaal en affectief vlak (AxoN. 1982). Omgaan met de
natuur kan deze vier ontwikkelingslijnen dienen. Natuur nodigt uit tot exploratie. Belangrijk
hierbij is dat er voldoende afwisseling wordt geboden om te blijven boeien. In dit opzicht heeft
een natuurtuin veel meer te bieden dan een klassieke tuin waar het gazon 'mooi' egaal wordt
gehouden en waar elke ongewenste plant wordt weggewied. De verwondering over plant en
dier in een natuurlijke omgeving en de ervaring van ouderen kunnen wederzijds verrijkend
werken.

In de nabijheid van/of in combinatie met een school kunnen educatieve natuurtuinen aangelegd
worden. Deze tuinen zrjn zo aangelegd dat men een beeld krijgt van algemeen voorkomende
vegetaties en plantesoorten en dat de elementaire principes van natuurbeheer en ecologie
duidelijk lonnen geïllustreerd worden. Een educatieve natuurtuin bij een school kan bv.
bestaan uit volgende elementen (LoNno 1977 :91):
- een onbemest grasland met een gevarieerde bodem en reliëf
- een egaal, bemest grasland
- een ruigtekruidenvegetatie
- een bosje of struweel
- een onkruidakJ<ertje
Het onbemeste, reliëfrijke grasland dient ter illustratie van de soortenrijkdom van deze
graslanden in tegenstelling met een bemest grasland. De ruigtekruidenvegetatie toont aan dat
voor het voortbestaan van die soortenrijke graslanden een maaibeheer nodig is. De
onkruidakker kan gebruikt worden ter demonstratie van de verschillende graansoorten en om
de potentiële bloemenrijkdom van akkers aan te tonen. Het toont ook aan dat voor het
voortbestaan van de akkeronkruiden moet gespit of geploegd worden. Het bosje of struweel
heeft als beheer 'niets-doen'. Het bosje kan ook gebruikt worden om verschillen tussen
schaduw- en zonplanten aan te tonen en te demonstreren welke soorten de voorkeur geven
aan de zoom.
Naast een demonstratie van natuurbeheersprincipes kan de natuurtuin ook gebruikt worden
om de leerlingen de (algemene) plante- en diersoorten uit de buurt te leren kennerq voor lessen
bloembiologie en voor tal van andere zaken. Natuurtuinen kunnen ook beschouwd worden als
een soort heemtuin waar men kennis kan maken met de inheemse flora onder de vorm van
spontane begroeiingen en met de eÍïnee samenhangende fauna. Zo kan men op een beperkte
oppervlakte van ha in de natuurtuin van Kiewit ongeveer 200 soorten van de totale
Belgische flora (1400 soorten) leren kennen en tal van diersoorten (bv. 12 soorten vlinders, 13
soorten libellen).
Natuurontwikkeling in stedelijke milieus kan bovendien voor een deel de behoefte aan natuur
als recreatieve ruimte opvangen. Dit kan de recreatiedruk op meer kwetsbare terreinen doen
verminderen.
Natuurtuinen en -parken kunnen als demonstratie- en proefobjecten dienen voor natuurontwikkeling, successie, en natuurbeheer. Natuurtuinen zijn voorbeelden van natuurtechnische
milieubouw. In hoeverre kunnen milieus gemaakt worden die waardevol zijn voor het
natuurbehoud ? Op basis van proefondervindelijk onderzoek in een natuurtuin kan op deze
waag een antwoord gegeven worden en kunnen adviezen opgesteld worden betreffende

I
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milieubouw in natuurreservaten of betreffende het onderhoud van wegbermen (LoNoo 1985 :
l). Door de veelal grote variatie op kleine oppervlakten zijn natuurtuinen ook ideale objecten
om onderzoek te doen over de indicatieve waarde van wilde planten.
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DEEL

III

: ONTWERP, AANLEG EN BEHEER

7. ECOIOGISCHE BASISPRINCIPES VOOR ONTWERP EN AANLEG
Ecologisch groenbeheeq in tegenstelling met traditioneel groenbeheer, moet erop gericht zijn
de spJntanJphntengroei te bivorderen en deze op een zo gevarieerd mogelijke manier te
laten ontwikicelen. Hie*oor wordt er volgens een aantal ecologische principes gewerkt.
Ecologische kennis over de betrekkingen tussen plantesoorten en hun standplaats, tussen
diersoirten en de vegetatie- en de milieukarakteristieken staan centraal. Eén van de
uitgangsstellingen is dat een gevarieerd milieu borg staat voor een grote variatie aan
levinsgemeenschappen. Plante- en diersoorten zijn voor hun voortbestaan aftrankelijk van een
compléx van factorèn, zowel in het abiotisch als in het biotisch milieu. Bij elke combinatie van
milieufactoren is er een optimum voor bepaalde soorten. Een gevarieerd milieu zotg!. dus voor
een grote variatie in levensgemeenschappen. Kennis van dit milieu is een belangrijke sleutel tot
het inschatten van de mogelijkheden tot natuurontwikkeling.
Bij het invoeren van een ecologisch groenbeheer worden we geconfronteerd met twee
mógelijkhederl nl. bestaande situaties en groenelementen en nieuw te ontwikkelen / aan te
leglen-groenelementen. Voor de eerste zal natuurontwikkeling vooral neerkomen op het
uiÍ.t.Én van het habitat (habitat verbetering, habitat restauratie, effectverzachtende
maatregelen) en ofvooral het aanpassen van het bestaande onderhoudsbeheer. In het geval van
de aanlig van nieuwe groenelementen dient natuurontwikkeling al in de ontwerpfase maar ook
bij de uurrtrg en het nàdien te voeren onderhoudsbeheer tussen te komen. Immers, alleen dan
zijn morimale mogelijkheden voor natuurontwikkeling, binnen de randvoorwaarden van hun
functies, te garanderen.

7.1 ANTOTISCH MILIEU
Voorkennis inzake het terrein

Bij de herinrichting van terreinen in functie van natuurontwikkeling moet men bij voorkeur

beschikken orner eèn aantal gegevens van het terrein. Gegevens die interessant kunnen zijn
voor de aanleg en de verdere onfwikkeling van de vegetatie zijn d9 diepte van de
grondwatertafel, de aard van en de voedselrijkdom van de aanwezige bodenl het reliëf, de
éxpositie en beschaduwing van het terrein, de reeds aanwezige natuurwaarden, eventueel de
aanwezigheid van bepaalde plantesoorten in een permanente zaadbank en een beeld van de
samenstélling van dè omgèvende vegetatie. Voor het bepalen van de diepte van het
grondwater íolstaat een momentopname niet. Beter is dat het verloop van de waterpeilen
(piëzometers) gevolgd wordt ovei meerdere jaren. Het is de beste manier om een redelijk
àzicht te verÈeg.n in d. waterpeilschommelingen. Vooral voor de aanleg van poelen is
dergelij ke informatie gewenst.
Om aL kansrijkdom van een natuurontwikkelingsproject in te schatten ziin ook de
natuurwaarden rond het terrein belangrijk en moeten eventueel de mogelijkheden ingeschat
worden voor migratie van soorten vanuit de omgeving.
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De grond van de zaak is de grond

De toekomstige vegetatie en de daarmee samenhangende fauna hangt voornamelijk af van de
grondsoorten (en de hnaliteit van dit substraat) die gebruikt werden bij de aanleg. Op een
gevarieerde bodem zal een gevarieerde vegetatie ontwikkelen.

Grondsoorten kunnen in verschillende groepen onderverdeeld worden. Een belangrijke
onderverdeling is deze tussen minerale gronden en gronden met een hoog gehalte aan
organisch materiaal (nl. humus of veen).
- Veengronden ontstaan in een permanent natte omgeving. Ze kunnen dan ook enkel in
permanent natte stukken gebruikt worden (daar waar de watertafel zelden dieper ligt dan
0,5 m en tijdelijk ongeveer tot aan het maaiveld). In drogere terreinen zal ha veen snel
mineraliseren. Dit is het zogenaamde veraarden van veen ; veen wordt hierbij afgebroken.
Bij die afbraak komt in eerste instantie stikstof ter beschikking. De wijgekomen mineralen
geven aanleiding tot het ontstaan van ruderale en meestal ongewenste vegetaties

-

(B randne te Is en D i ste I s).

Zuiver minerale gronden worden enkel gevonden in de ondergrond of kunnen eventueel
door vergraving of verstuiving aan de oppervlakte komen. Er wordt onderscheid gemaakt
naar de korrelgrootte (zie fig. 33). De kleinste bodemdeeltjes (< 0,002 mm) noemt men de
kleifractie (in Nederland 'lutum'). Minerale gronden met een kleigehalte hoger dan 8 Yo
noemt men zavel- (8-25%) of kleigronden(>25o/o). Gronden met een kleigehalte lager dan
0Z worden
8 Yo of door de wind afgezette sedimenten met een kleigehalte van meer dan 8
ingedeeld naar het leemgehalte (deeltjes < 0,05 mm). Gronden met een leemgehalte hoger
dan 50

o/o

0Z noemt men zand.
noemt men leem, gronden met een leemgehalte lager dan 50

Over het algemeen stijgt de voedselrijkdom van de gronden van grof zand over leem
en zavel tot klei. Veel hangt nochtans af van de (geologische) oorsprong van het materiaal.
Tertiaire klei zal bv. veel aÍïner zijn aan nutriënten dan kwartaire klei (polderklei). De
voedselrijkdom is afhankelijk van de minerale samenstelling. De hoeveelheid voedingsstoffen
wordt echter niet alleen bepaald door de hoeveelheid mineralen in het oorspronkelijke
moedermateriaal, maar eveneens door het gebruik die de bodem gekend heeft. Grond
afkomstig uit groeven bestaat gewoonlijk uit 'moedergesteente' dat door de afkomst
(ondergrond) zelden aangerijkt is met voedingsstoffen. De bovenste 0,5 m van de bodem is,
aftrankelijk van het landgebruilg in zekere mate aangerijkt met voedingsstoffen. De toplaag
van de bodem bevat bovendien in mindere of meerdere mate een laag strooisel en humus (deze
laatste voÍïnen samen met de kleifractie het colloïdaal bodemcomplex waarop een groot deel
van de mineralen op uitwisselbare wijze gebonden zit). Dit betekent dat bv. zandgrond
afkomstig uit een groeve veel armer aan voedingsstoffen (o.a. N, P, K) zal Àin dan een
zandgrond die gebruikt werd door de mens (bv. bouwvoor van een akker). In groeven is in
principe alleen materiaal uit de ondergrond te verkrijgen. De toplaag mag niet verkocht
worden. Materiaal uit de ondergrond is wat voedingsstoffen betreft bijzonder geschikt voor
natuurontwikkelingsprojecten. Een nadeel van materiaal uit de ondergrond is het compleet
ontbreken van zaadvoorraden. Deze bevinden zich in het bovenste deel van de bodem (in het
strooisel, de humus en in de bovenste 10-20 cm van het bodemprofiel). De hoeveelheid zaden
(en vnrchten of sporen) neemt sterk af met de diepte. Deze permanente zaadvoorraden bestaan
uit een groot aantal kiemkrachtige zaden die voor natuurontwikkeling van groot belang zijn
(zie hooftlstuk 7.2). Indien gronden gebruikt worden zonder kiemkrachtige zaden zal men
meer geduld moeten uitoefenen eer bepaalde soorten zich vestigen.
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Fig. 33 : Driehoeksdiagram van de onderscheiden textuurklassen in België (AMERIJCKX
te74).

Over het algemeen zijn voedselarme bodems beter voor de ontwikkeling y11
soortenrijke vegetatles. Vegetaties met een grotg biomassaproduktie Àin gemiddeld
soortenarmer dan deze mei een lage produktie (Venr"mrn & BrnH'usE 1983). De
soortenrijkste begroeiingen komen rooiop gronden die tussen de voedselrijke (bv. polderklei)
en de zeér voedselarme (bv. kalkarm zand) liggen (roxoo 1977 :16).
Bij natuurontwii<kelingsprojecten is-het belangrijk om van een niet te voedselrijke
bodem te vertrekken. Het nà.à.ei"rrer maken van de bodem op korte termijn kan door

grondverzet. AIs enkel de bovenste laag voedselrijk is dan kan men deze bovenste laag geheel
ienuijderen ofirel het profiel van de bodem omkeren (fig. 34, Lottoo 1977'). Bij dit laatste
wordi de voedselarme'ondergrond naar boven gebracht en'verdwijnt de voedselrijke grond in
de diepte. Omkeren van het profiel is verkiesbaar als men te maken heeft met een zeer hoge
grondwaterstand. In dit geval mag de bodemhoogte niet te sterk dalen (wat natuurlijk wel
kan men ook
iebeurt bij het uitsluitend afgraven ran de bovenste voedselrijke laag). Tenslotte
als
nadeel dat
echter
Dit
heeft
van
elders.
ie voedseírijke bodeml*gl,.é*ungen door materiaal
grond
moet
afgegraven
men Ínet dé afgegraven grond ergenr naar toe moet en dat er elders
worden. Deze laatstr opti. komt vooral in aanmerking als er in de buurt reeds werken aan de
gangalnen men van eventuele wijgekomen gronden kan gebruik maken.
92

t--------I
I
I

I
I
I

voedselrijkc grcnd

vcrrmnce,o door

voedselarme grcnd

voodselarmc grond

Fig. 34 : Mogelijkheden om de bodem voedselarmer te maken door grondveÍzet (LoNoo
te77).

Geleidelijke overgangen tussen de verschillende bodemsoorten zoÍgen voor extra
variatie in het milieu en dus in de vegetatie. Wel moet men bij de aanleg voorzien dat er geen
nivellerende processen optreden na verloop van tijd (bv. uitloging van kalk naar zure
bodemtypes, van voedselrijke bodems naar voedselarme enz.). Hiervoor is zowel de topografie
als de ruimtelijke ordening van de grondsoorten van groot belang (fig. 35). De kenmerkende
begroeiingen voor de verschillende gÍondsoorten komen het best tot uiting als de
schommelingen in het milieu relatief gering zijn (LoNoo 1977 :20).
enlof
talkarne grond

vocdsclr[ikc co/of

voedselarme

kalhijkegond

voedselrijke calof
kalaijkc grond

voedselumeedof

kaltarocgond

Goed

X'out

Fig. 35 : Om geen nivellerende effecten te krijgen door uitloging van de
grondsoorten moeten kalkrijke en/of voedselrijke grondsoorten lager dan
kalkarme of voedselarme grondsoorten aangebracht worden (naar
Lor.roo 1977).
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In stedelijke milieus vertrekÍ men dihvijls van een terrein dat rijk is aan puin (o.a. van
afbraalonerken). Het is meestal niet noodzakelijk om al dit puin te verwijderen. Het laten
weghalen en elders storten van het puin is bovendien ook een dure oplossing. Het veelal
kalkrijke puin kan ingewerkÍ worden in de bodem waar het voor een goede drainage op die
plaatsen ial zorgen Wanneer het puin vermengd wordt met voedselarm zand kunnen mooie
Èegroeiingen ontstaan met ruigtekruiden zoals Theunisbloemen, Toortsen, St. Janslcruid,
Hànn7ruver, Wilde reseda (zie hoofrlstuk 5). Als de begroeiing zichnaverloop van enkele
jaren
deze soorten verdwijnen. Men kan dan de bodem weer omwerken of de
íuit
-begroeiing
^lt.n
maaien en omvoÍÍnen tot een grasland. In dit laatste geval moet men echter zoÍgen
dat het puin onder het maaioppervlak blijft. Losliggend puin kan het maaien sterk
bemoeilijken.

Een totaal andere mogelijkheid voor het gebruik van puin is het maken van

stapelmuurtjes (keermuurtjes). Van meer intacte stenen kan de muur opgebouwd worden, het
fijner puin kan achter de keermuur aangebracht worden. Dergelijke muurtjes kunnen bv. ook
opgebóuwd worden uit oude dakpannen. Een voorbeeld van een natuurontwikkelingsproject
*air .en grote hoeveelheid puin (ca. 100 ton) werd gebruikt is het Arnhemse Spijkerkwartier
(Kolrnvc & TrerrnvcII l99l). Hier werd door de bewoners van de wijk met afbraakpuin een
buurttuin aanglegd waarin de plantengroei grotendeels spontaan is.
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De waterhuishouding

Sterke temporele fluctuaties in de waterhuishouding van de bodem geeft de zich
ontwikkelende vegetatie en fauna weinig mogelijkheden'zich aan te passen. Enkel een beperkt
aantal plantesoorten die bestand zijn tegen een sterk wisselend vochtgehalte zullen zich dan
vestigen en de soortenrijkdom zal eerder beperkt blijven. Dit is ook het geval bij extreem
droge en zeeÍ natte gronden. Alhoewel sterke temporele fluctuaties in de waterhuishouding
negatief werken op de variatie zal een ruimtelijke variatie (op bepaalde plaatsen altijd nat, op
een andere plaats altijd droog) in de waterhuishouding bevorderend Àjn voor een gevarieerde
begroeiing. Een variatie in grondsoorten biedt zowel mogelijkheden voor zowel
droogtebestendige als vochtminnende vegetaties. Het vochtgehalte van de bodem hang niet
enkel afvan de grondsoort maar ook van de topografie van het terrein en de hoogte van de
grondwatertafel.

De vochthuishouding is het best bij leem en zavelgronden. Deze gronden kunnen uitstekend
het water opnemen en het ook opslaan in de bodem. Zandgronden drogen snel uit. Zware
kleigronden l«rnnen door de regen dichtslaan zodat het water op de grond stagneert en bij
droogte kunnen ze oppervlakkig uitdrogen omdat de capillaire opstijging van het grondwater
veel moeilijker gaat dan bij lichte kleigronden of bij leem.
Indien de grondwatertafel dicht bij het oppervlak ligt biedt dit extra kansen. Er kunnen dan wij
eenvoudig waterpartijen gecreëerd worden. Deze geven eÉra mogelijkheden voor planten en
vooral dieren.
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Topografie

Naast de diverse grondsoorten bieden vooral niveauverschillen de mogelijkheid om
extra variatie te verkrijgen bij natuurontwikkelingsprojecten. Niveauverschillen zorgen voor
ruimtelijke variaties in de begroeiingen door hun verschil in waterhuishouding, door
verschillen in expositie aan de zon, door warmteverschillen, door verschillen in bodemvorming
en mineraalhuishouding. In principe geldt dit voor alle begroeiingen. Alleen komen deze
verschillen beter tot uiting in graslanden en andere lage begroeiingen dan in de ondergroei van
struikgewas en bomen (Ioxno & Drx tlrNcsr 1993). De schaduw onder bomen en struiken
zorgl ervoor dat de zuidhellingen minder sterk opwarmen. Het maakt dus voor de ondergroei
niet zoveel uit. Aangezien struikgewas en bos een veel groter oppervlak nodig hebben om
goed te onrwikkelen moeten de schaalverschillen ook veel groter zijn. Een heuveltje van een
halve meter doet er niet veel toe. Dit is anders bij het geval van graslanden. Ook voor
akkeronkruidvegetaties zijn kleine heuveltjes minder geschikt omdat door de grondbewerking
(nl. spitten of ploegen) het reliëf snel verdwijnt. Een grootschalige zuidhelling heeft voor
akkeronkruidvegetaties wel zin omdat de soortenrijkste vegetaties op lichte zuidhellingen
voorkomen. Het reliëf mag dan niet te steil zijn omdat de bodem door het spitten of ploegen
snel erodeert.
De begroeiing op een zuidhelling komt het best tot zijn recht als ze niet in de schaduw
van een boom of van gebouwen ligt. De warmste hellingen zijn gericht naar het zuiden tot het
zuidwesten, de koelste naar het noorden tot het noordoosten. De grootste verschillen in
temperatuur krijgen we dus als de helling loodrecht op deze oriëntatie aanleggerg de kleinste
verschillen als de helling hiermee evenwijdig leggen (Louno & Dnx[IrNasr 1993). Voor de
soortenrijkste graslanden is een helling van 20o tot 30o zeer geschikt.

Bij de aanleg van de helling moet

er rekening mee gehouden worden dat men van zand

een minder steile heuvel kan maken dan van leem of klei. Bovendien komen steile hellingen
enkel in aanmerking blj een gesloten vegetatie zodat er geen erosie optreedt. Er moet ook
rekening gehouden worden met het beheer. Alles moet nog gemakkelijk te maaien zijn.
Bij zeer vochtige, moerassige vegetaties zijn zeer geringe hoogteverschillen al
voldoende om belangrijke verschillen te veroorzaken in de begroeiing. Voor oevervegetaties is
het belangrijk om de oever zeer geleidelijk aan te leggen. De flauwe helling maakÍ het ontstaan
van een gevarieerde moerasvegetatie mogelijk. Er ontstaat over een aanzienlijke oppervlakte
amfibische milieus, waar pioniersoorten zich blijvend kunnen handhaven (bv. Dwergbies,
Gewoon duizendguldenlcraid, Liggende veímuur, Moerasdroogbloem, Tandzoadsoorten, ... ).
Steile taluds of oeverbeschoeiingen zijn ongeschikt behalve als nestelplaats voor bepaalde
vogelsoorten (bv. Oeverzwaluw, Ijsvogel). Door het verschil in waterstand tussen winter en
zomer (van enkele decimeters tot soms meer dan een meter) is het belangrijk de oeverzone
voldoende breed te maken. Deze oeveÍzone hoeft niet egaal aflopend te àjn maar mag best
lokaal wat ondiepe putten en bulten vertonen.
Voor het creëren van het relief kan handig gebruik worden gemaakt worden van
materiaal dat wijkomt bij het uitgraven van een vijver of een moeras. Voor de aanleg van
waterpartijen moet gezorgd worden dat het diepste punt tijdens de zomer nog zeker een meter
ondeiwater staat (gemiddeld staat het grondwater in de maand september op zijn laagste peil,
zie ook fig. 36). Dit is normaal voldoende om het overwinteren van kikkers en andere dieren
mogelijk te maken. In ondiepe vijvers wiezen ze tijdens de winter dood.
Een poel graven tot aan de grondwatertafel'heeft alleen zin als de grondwatertafel
eerder ondiep gelegen is. In stedelijke milieus zal dit veelal niet het geval zijn. Eventueel kan
men dan een artificiële oplossing zoeken in de vorm van een ondoordringbare folie.
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Bij graven van diepere poelen moet men rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van
waterstuwende, ondoordringbare lagen. Men heeft hier dan te maken met een stuwwatertafel.
Indien men bij het graven de ondoordringbare laag doorboort zal deze stuwwatertafel
verdwijnen. Hierdoor komt het grondwaterpeil ineens veel dieper te liggen en zal de poel
droogvallen.

Gradiënten
De grootste variatie in het milieu wordt verkregen door geleidelijke overgangen tussen
substraten te maken. Hierdoor l«rnnen niet enkel de planten die aangepast
verschillende
de
zijn aanhet ene of het andere substraat zich vestigen maar ook alle planten die aangepast zijn
aan een situatie ergens tussen de twee uitersten. Men biedt dus veel meer plante- en
diersoorten een geschikt biotoop.
Geleidelijke overgangen tussen twee grondsoorten kan men op twee manieren
bekomen (fig.37, LoNoo 1977) :
Men kan de twee grondsoorten tussenin zodanig mengen dat er een geleidelijke overgang in
de mengverhouding ontstaat. Bij het mengen van verschillende grondsoorten moet men
enkel minerale gronden onderling mengen en humeuze en venige gronden onderling
mengen. Het mengen van minerale gronden met venige of humeuze gronden leidt
(aftrankelijk van het grondwaterpeil) tot een snelle afbraak van het organisch materiaal. Dit
geeft aanleiding tot een grotere voedselrijkdom en minder gewenste ruige begroeiingen.
Een tweede manier om geleidelijke overgangen te maken bestaat erin de ene grondlaag te
laten uitwiggen boven de andere waardoor ze onderling niet gemengd worden. Hierbij moet
de lager gesitueerde grondsoort altijd uitwiggen onder de hoger gelegen grondsoort. Over
het algemeen moet men zorgen dat de hoger gelegen grondsoort de eigenschappen van de
lagere niet teniet doet. Zo mag men geen voedselrijke/kalkrijke grond boven
voedselarme/kalkarme grond leggen. Door het regenwater zullen de voedingsstoffen en/of
de kalk meespoelen naar de lager gelegen grondsoort.
Uitwiggen van de grond is t.o.v. menging beter. Er is minder kans op onvoorziene
ontwikkelingen naar ruigte (Lor.roo 1977). Uiteindelijk ontstaat ook bij uitwiggen een voÍïn
van menging. Dit gebeurt door de graafactiviteiten van bodemdieren. Deze menging is
uiteraard veel kleinschaliger en spontaner dan men zelf kan creëren.

-

-
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Kalkrme of'voedselarme grond
uitwiggen

Kalkame of voedselarme grond

Kallrijke

gond
menging

Kaltrijke of voedselrijke grond

Fig.37 :Twee mogelijkheden om geleidelijke overgangen te maken tussen grondsoorten
(LoNoo 1977).
Indien de tuin omgeven is door een muur kunnen uitstekend lichtgradiënten gecreëerd worden.
vooral goed groeien langs naar het noorden gerichte muren,
Schaduwplanten
^lt.n
lichtplanten zullen het beter doenlangs zuidmuren. Men kan deze gradiënten nog versterken
dooi enkel langs de noordmuren houtige gewassen te laten groeien en de vegetatie langs de
zuidmuren een meer open karakter te liten behouden door bv. maaibeheer. Ook de topografie
kan in dergelijke lichtgiadienten een belangrijke rol spelen (zie vorige paragrazf)-

Daken en andere ondoorlatende opperulakten
Daken en andere ondoorlatende oppervlakten bieden in eerste instantie weinig mogelijkheden
voor de ontryikkeling van vegetaties. Temperatuurverschillen zijn er dilorijls zeer extreem en
het substraat is nieiin staat water vast té houden. Bovendien biedt het substraat weinig of
geen houvast voor plantewortels. Indien men opteert om daken te laten begfoeien moeten
ïerschillende kunstmatige lagen aangebracht worden (Tavenumn 1991). Deze lagen moeten
er voor zoÍgendat zicÈenigl u.groiiing kan vestigeq maar ook dat het dak waterdicht blijft
en bescherÀt wordt tegen doorgroeiing met wortels. De dakbedekking voor een extensief
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groendak (zie hooftlstuk 5) bestaat meestal uit volgende lagen (zie fig. 38) :
dakdichting : verhindert het binnendringen van vocht
een wortelvast vlies moet het doordringen van het dak door planten voorkomen. Een
dergelijke laag kan o.a. uit een dunne koperplaat bestaan. Aangezien koper toxisch is voor
de plantewortels biedt dit een voldoende besche.*ing. Tegenwoordig bestaan er ook
voldoende dakdichtingsmaterialen zoals zachte plastics die voldoende wortelvast zijn.
Indien de oorspronkelijke dakdichting uit bitumen bestaat moet zeker een wortelvast vlies
aangebracht worden. Bitumen is immers een voedingsbodem voor planten.
een beschermlaag : moet de afdichting voor langere tijd beschermen tegen statischg
dynamische en thermische belastingen. De afscherming tegen mechanische belasting kan in
vele gevallen reeds door het wortelvast vlies gebeuren of door de drainagelaag
een drainagelaag :deze laag zorgt voor een afvoer van het teveel aan water bij hevige
neerslag
een filterlaag : verhindert dat de drainagelaag verstopt raakt met fijn materiaal uit de
vegetatielaag
een vegetatielaag : dit is de laag waarin de vegetatie moet wortelen. Deze laag moet
voldoende water kunnen vasthouderq ze moet doordringbaar Àjn voor wortels en ze moet
voldoende, maar zeker niet veel, voedingsstoffen bevatten.

-

-

-

Tegenwoordig leveren verschillende gespecialiseerde bedrijven volledige systeemplaten waarin
al deze lagen verenigd Àjn, soms zelfs ook al een vegetatielaag. Men zal echter liever opteren
om de kolonisatie van het groendak door planten spontaan te laten verlopen.
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Fig. 38 : Schematische voorstelling van de opbouw van een extensief groendak.
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T.2BIouSCH MILIEU
In het stadium van

de natuurtechnische milieubouw wordt veel nog bepaald door de mens.

Hij

creëert als het ware een kader (milieu) waarin de natuur tot ontwikkeling kan komen. Tot
hiertoe is er nog weinig spontaan gebeurd en is alles zeer controleerbaar. In het volgend
stadium moet de natuur zelf aan de slag gaan. De processen die zich dan afspelen Àin zeer
complex en het resultaat is veel minder voorspelbaar. Het toeval speelt in deze spontane
processen, bv. kolonisatie en verbreiding van organismen, een grote rol.

Ontwikkeling van levensgemeenschappen : vln pionier tot "climax"
Na natuurtechnische milieubouw (of ook bij het wijkomen van nieuw open terreinen) verkrijgt
men vaak kale en onbegroeide terreinen. Op deze plaatsen zal àch geleidelijk aan en spontaan
een levensgemeenschap met planten en dieren vestigen. De soortensamenstelling van deze
levensgemeenschap hangt af van de verbreidingscapaciteit van de soorten en van de geschikt-

heid van het biotoop voor de soort. Het proces waarbij planten en dieren een terrein
kolonisereq zich vestigen, met elkaar gaan concuÍreren of samenleveq waarbij planten en
dieren inwerken op het milieu en waarbij de ene levensgemeenschap vervangen wordt door
een andere wordt successie genoemd. Onderscheid moet gemaakt worden tussen primaire
successie waar nog geen organisch materiaal aanwezig is in de bodem en secundaire successie
waar reeds organisch materiaal aanwezig is. Voorbeelden van primaire successie in de natuur

zijn de spontane vegetatieontwikkeling op lavq op rivierafzettingerq bij de ontwikkeling van
jonge duinen op een strandvlakte, ... Klassieke voorbeelden van secundaire successie zijn te
vinden bij de vegetatieontwikkeling na het aÍbranden van heidevegetaties of na kaalkap van
bossen. De successie is - indien men vertrekt van grondsoorten uit groeveÍL dus zonder humus
enlof zaadvoorraad - te beschouwen als een kleinschalig voorbeeld van primaire successie.
Veelal wordt venryacht dat natuurontwikkeling snel resultaten oplevert. Of dit in ecologisch
opzicht ook de beste perspectieven biedt is voor discussie vatbaar. De ingrepen door de mens
in het kader van natuurontwikkeling zijn er daarom soms op gericht om de successie te
bespoedigen. De kolonisatie kan daarom, indien gewenst, gestimuleerd worderq bv. door
uitzaaien of aanplant. Onze voorkeur gaat nochtans uit naar een volkomen spontane
ontwikkeling omdat dit volgens ons de beste garanties biedt voor duurzame
levensgemeenschappen die volkomen aan de milieucondities aangepast zijn. Dit sluit een
onderhoudsbeheer nochtans niet uit. Het is immers evident dat als we opteren voor een
grasland dat de onrwikkeling van bomen en struiken moet tegenhouden worden bv. door
maaibeheer.

Drie mogelijke mechanismen bepalen de successie :
- verstoringen
- interacties tussen soorten
- tolerantie tussen soorten
In een milieu dat onderhevig is aan veel verstoring krijgen de soorten de kans niet om zich aarr
te passen en zullen er weinig soorten groeien die in hoge mate afhangen van andere soorten.
Er zijn dus weinig mogelijkheden voor de ontwikkeling van een web van trofische en
competitieve interacties. Het ecosysteem krijgt de kans niet volwaardig te ontwikkelen. Een
milieu dat nauwelijks verstoringen kent zal gedomineerd worden door competitieve soorten en
zal in een later stadium weinig kans geven aan nieuwkomers. Kiemplanten zijn vaak aÍtranke100

in het vegetatiedek kunnen veroorzaakt
worden door een voÍïn van verstoring. De grootste soortenrijkdom wordt verkregen bij een

lijk van openingen in de vegetaties,

deze openingen

matige verstoring.

Interacties tussen soorten kunnen in hoge mate de soortensamenstelling bepalen. Cotu.rerr &
Srnryen (1977) onderscheiden 3 soorten successie-mechanismen : facilitatie, tolerantie,
inhibitie (fig. 39).
Facilitatie : een soort uit een woeg stadium van de successie vergemakkelijkt de komst van
een soort later in de successie. Dit is het geval bij veel dieren die een terrein over het algemeen
in een later stadium koloniseren dan planten aangeÀen Àj o.a. voor hun voeding of als schuilplaats van deze laatste afhankelijk zijn. Het ir:zaaren van éénjarigen maakÍ de vestiging van
soorten uit latere successiestadia mogelijk omdat deze éénjaige soorten geleidelijk een
humuslaag opbouwen. Een aantal pioniersoorten maken het milieu geschikter doordat ze
zoÍgenvoor N-fixatie.
Inhibitie : de soorten uit een woeger stadium van de successie verhinderen de kolonisatie
van soorten uit een later stadium van de successie. Dit kan zowel door concurrentie als door
predatie.

Tolerantie : de soorten in een woeg stadium van de successie hebben weinig effect op de
kolonisatie van soorten uit een later stadium van de successie. De milieucondities determineren
welke soorten zich vestigen en welke niet.

In de praklijk zijn de drie'modellen'verenigd in één concrete successie. Het bijzonderste is dat
de nieuw ontstane of aangelegde terreinen geleidelijk aan gekoloniseerd worden door
verschillende plante- en diersoorten en dat deze elkaar kunnen opvolgen in de tijd. Vlak na de
aanleg wordt ieder kaal substraat gekoloniseerd door pioniersoorten, vaak één- of tweejarige
sooften bv. Duizendlcnoopsoorten, GonzevoeÍsoorten, Kamillesoorten, Greppelrus,
Klaprozen, Kale jonker, Gewoon duizendguldenl+ruid. Deze soorten maken samen met de
eerste overblijvende soorten (o.a. verschillende grassoorten) de vegetatie geleidelijk dichter.
Aanvankelijk spelen ook verschillende, meestal kortlevende, mossoorten (bv. Smaragdmos,
Knilcmossoorten, Inndvorkje, Kleimos, Blaasjesmos) in belangrijke mate mee. Vooral de
éénjarige soorten verdwijnen snel uit de vegetatie. Op en in de bodem blijft echter een stock
aan zaden (en eventueel vnrchten en sporen) aanwezig die bij nieuwe verstoringen (bv.
graafvterkzaamheden) weer even plots kunnen opduiken en daarna weer verdwijnen. Wil men
pioniersoorten blijvend handhaven, dan dient men ervooÍ te zoÍgen dat permanent een
pioniersmilieu - kale grond - aanweÀg is. Dit kan gebeuren door menselijke ingrepen (bu. op
akkers, door betreding) of op een spontane manier (bv. brj poelen die enkele maanden onder
water staan en tijdens droge perioden droogvallen). Langdurige overstromingen doen de
meeste overblijvende soorten afsterven. Door waterpartijen te voorzien van een zacht
glooiende helling (l/10) ontstaan telkens nieuwe pioniersmilieus (echter niet steeds op
dezelfde plaatsen). Onder deze pioniers zitten talrijke vdrj zeldzame tot uiterst zeldzame (z)
soorten : bv. Ilinterpostelein, Borstelbies, Draadgentiaan (z), Dwergbloem (z), Kleine en
Ronde zonnedouw, ...
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Fig. 39 : Successieschema naar CoNNELL & Slervsn (1977).

Verbreiding'
bedoelen we de verplaatsing van de soort of haar
diasporen in de ruimte (tlenrvrv 1985 214). Dit kan gebeuren door middel van een
transportmiddel (wind, water,...) of actief door bv. vegetatieve vermeerdering met rizomen,
stolonerq fragmentatie er:r.. Dieren verbreiden zich voornamelijk actief alhoewel sommige
groepen ook gebruik maken van een transportmiddel (bv. windverbreiding bij sommige
soorten spinnen).
Een belangrijk onderscheid moet gemaakÍ worden tussen soorten met een gÍote
verbreidingscapaciteit (bv. orchideeën, varens, vele composieten) en deze met een kleine

Met de verbreiding van planten

:

' Verbreiding is het actief proces waarbij planten of dieren zich verplaatsen. De verspreiding is
het gebied (areaal) waarin een bepaalde plante- of diersoort voorkomt op een bepaald moment. De ver'
spreiding van een plant is met andere woorden het resultaat van de verbreiding.
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verbreidingscapaciteit. De eerste zullen veel sneller een nieuw biotoop kunnen koloniseren dan
soorten met een geringe verbreidingscapaciteit. In een stedelijk milieu geldt dit bij uitstek.
Ondanks de verschillen in verbreidingsstrategie moet worden opgemerkt dat het overgrote
deel van de zaden op korte afstand van de moederplant terecht komt, wat ook het
verbreidingsmedium is (VeN DER VALK L992 : 91). Wind, water of dieren kunnen soms wel
enkele zaden over grote afstand verplaatsen. Deze kwantitatief onbelangrijke hoeveelheden
kunnen echter wel een belangrijke impact hebben. De vestiging van soorten op nieuwe
terreinen hangt dikwijls af van deze enkele zaadjes. Ook voor dieren geldt dit : een gering
aantal exemplaren l«rnnen volstaan om een nieuwe populatie op te bouwen.

Volgende indeling van verbreidingsstrategiën bij planten werd gecompileerd uit Gnnr Br
AL.(I988), [IsRÀdv (1985) enZwRsttppom (1992) :
- Vegetatieve verbreiding (Veg) : vermeerdering van de soort door middel van stolonen
(horizontale uitlopers, stengels), rizomen (wortelsokken), of fragmentatie. Daarnaast is
vorming van broedknoppen en geÍnmen belangrijk bij mossen (§v. Parapluutjesmos) maar
ook bij sommige hogere planten (o.a. Kroailook, Pinlcsterbloem). Vegetatieve verïneerdering is kwalitatief zeer belangrijlq denken we alleen nog maar aan de Grassen. Het is een
verbreidingsvonn die belangrijker wordt naarmate het milieu stabieler wordt (GRÀ/ÍE, 1979
: 81). Dit is ook zichtbaar in een analyse van de verbreidingsstrategieën van plantesoorten
aanwezig in de natuurtuin te Kiewit (Hasselt) (fig. 0). Het is een verbreidingsvorm die
vooral belang heeft bij het overbruggen van korte afstanden.
- Zoöchorie (Zoö) : dit is een verbreidingsvorm waar dieren voor de verbreiding van de
zaden zorgen. Verschillende vormen worden onderscheiden : synzoöchorie (zaden worden
getransporteerd door dieren met de bedoeling ze later op te eten, bv. Beuk, Hazelaar),
endozoöchorie (zaden gaan door het spijsverteringsstelsel, bv. bessen van lYilde
kamperfoelie, Wilde lijsterbes), epizoöchorie (zaden Heven vast aan de huid, het
haar,...van dieren, bv. Kleeflruid, Geel nagelkruid). Zoöchorie geeft de planten de
mogelijk zich over grote afstanden te verbreiden en belangrijke barrières te overbruggen.
Een uitzondering hierop is myrmecochorie (My) Ov. Bosanemoon, Daslook). Dit is een
speciale voÍïn van synzoöchorie waarbij de zaden verbreid worden door mieren. De zaden
bezitten een kleine uitwas (elaiosoom) waar de mieren door worden aangelokt. De mieren
transporteren het zaad tot aan hun nest. Omdat de verplaatsing van de zaden zich hier
beperkt tot enkele meters werd deze verbreidingsstrategie apart onderscheiden bij de
analyse van de natuurtuin in Kiewit (fig. 39 &,40).
- Anemochorie (W) : windverbreiding geeft de soort de mogelijkheid om grote afstanden te
overbruggen. Voor de kolonisatie van nieuwe geïsoleerde biotopen is deze vonn van
verbreiding zeer belangrijk. Belangrijke plantegroepen die gebruik maken van windverbreiding zijn de Composieten, Wilgesoorten en de Orchideeën.
- Hydrochorie (Hy) : verbreiding met water als transportmiddel ,bv. Gele lis, Dotterbloem.
Deze vorm van verbreiding is voor kolonisatie van nieuw gecreëerde biotopen enkel
belangrijk indien het biotoop via het water in verbinding staat met andere natte terreinen of
biotopen. In stedelijke milieus spelen kanalen en rivieren hier een belangrijke rol als
korridor.
- Autochorie * barochorie (Auto) : verbreidingsvoÍrnen die gebruik maken van de zstaaÍtekracht (barochorie) en mechanismen om de zaden op eigen kracht te verbreiden (weg te
slingeren, te schieten, enz.)(autochorie), bv. Reuzebalsemien, Kleine veldkers. Het gaat
hier om een verbreidingsmechanisme voor het overbruggen van kortere afstanden. Deze
vorÍn van verbreiding is vooral bij bosplanten belangrijk.
- Permanente zaadvoorraad (Bs) : het bezit van een permanente, lang levende zaadvoonaad
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in de bodem is een zeer belangrijk verbreidingsmechanisme. Eigenlijk is het bezit van een
permanente zaadvoorraad vooi ein plant een verbreidingsmechanisme in de tijd i.p.v. in de

door het veelvuldig transport van grond (zie verder onder antropochorie) kan het
ook voor een verbreiding in de ruimte zoÍgen.In wegbermen in Vlaanderen is ongeveer
37yo vande soorten in staat een zaadvoorraad aan te leggen (ZwaexeroBL 1992: 433). In
de natuurtuin te Kiewit vormt maar liefst 6OYo van de plantesoorten onder bepaalde

-i.t.,

-

voorwaarden een permanente zaadvoonaad
Antropochorie : ïerbreiding van planten door de mens speelt in- verstedelijkte milieus
ongetwijfeld een zeer belangrijke rol. Naast het transport van diasporen- met ladingen
(rifiocnorie; onderscheidt m;n ook nog agestochorie (transport van diasporen door

voertuigen).
Doordí Uil tret creëren van nieuwe biotopen bij natuurtechnische milieubouw veelal grond
van andere plaatsen wordt aangevoerd kan de reeds aanweÀge zaadvoorraad in de grond
de toekomsïige soortensamenJtefling van de vegetatie mee bepalen. In principe
bijna alle planien, zeker deze met een permanente zaadvoorraad, op deze manier verbreid
w-orden. Het heeft daarom weinig zin dit afzonderlijk te onderscheiden. Plaatsen waar
antropochorie een belangrijke rol speelt zijn o.a. spoorwegbeÍïnen en -emplacementen en
havens. Onderzoek naaitiansport van zaden door personenwagens gebeurde o.a. door
Scrnra1pr (19g9) en Zwegxgioyt (1992). Het gaat hier meestal om zeer banale soorten
Grote weegbree en Grote brandneteL scrnrnor (1989) merkt bovendien
zoals Straatgraí,
"sledhts
e"n g"ringe correlatie gevonden wordt tussen de zaden uit de
op dat er
modderstalen van de auto'J en de samenstelling van de wegbermvegetatie. Verbreiding van
zadendoor maaimachines in graslanden is vermoedelijk belangrijker in natuurgebieden. Een
grooi aantal hooilandsoorten kan op deze manier verbreid worden (BAKKER 1989 : 320).
Veie plantesoorten kunnen op uerschillende manieren verplaatst worden. Hazelnoten kunnen
door ïogels of door zoogdiéren verplaatst worden maar ook door barochorie of door de
van de natuurtuin te Kiewit blijkt het bezit van een
plantesoórten
mens. n[ een analyse
'zeeÍ
belangrij( gevolgd door vegetatieve vermeerdering,
zaadvoorraad
ïindverbreiding en zoöchorie (fig. 39). Er moet echter opgemerkt worden dat veel planten
dan
een andere verbreidingsstrategie góruiten om een terrein voor de eerste maal te bereiken
voor de uitbreiding wanneer ze eenmaal gevestigd zijn. Zo maken veel planten gebruik van
vegetatieve vermeÉrdering na hun eerstelestiging in het terrein door bv. windverbreiding,
zoóchorie, autochorie,...I-n de loop van de successie van het grasland in de natuurtuin te
Kiewit neemt vegetatieve vermeerdèring een steeds belangrijkere rol in (fig. a0).
Het belang ,un-d" verbreiding kan Àoeilijk overschat worden. Om een nieuw terrein te
koloniseren moet elke soort (plant of dier) er immers geraken. Eénmaal aangekomen moet een
soort (bv. plantesoort) zich echter ook waarmaken, dit wil zeggen kiemen, opgroeien enz. e-n
dus optornen tegen de omgevende plantengroei (competitie zowel. bovengronds als
ondergrond$. Hei duurt voor soorten die zich van buitenuit moeten vestigen bijgevolg lang
,oo, à aanzienlijke populaties hebben uitgebouwd. Plantesoorten die in natuurtuinen op korte
tijd aanzienlgte ioputaiies kunnen uitbouwen kunnen dit maar omdat ze reeds talrijk aanwgÀg
op tr.t ir11àin 1bv. via permanente zaadvoorraden, via vegetatieve -delen zoals stukjes
wortel of wortelstok, enz.). Ëen snelle start bij de aanleg van een natuurtuin is dan ook alleen
mogelijk als zaden oírnegétatiere voortplantingsstrukturen reeds talrijk azrweÀgzijn of indien
gewenst door de mens ingebracht worden.
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Spontane ontwikkeling (zie ook tabel 19)

Indien we de vegetatie spontaan laten ontwikkelen zal de successie trager verlopen dan
wanneer soorten worden ingezaaid of wanneer reeds een humeuze bodemlaag wordt
aangebracht (hierin bevindt zich reeds een zaadbank). frr België is plagbeheer op de heide het
meest bekende voorbeeld waarbij bewust gebruik wordt gemaakt van een permanente
zaadvoorraad @r Btusr & Scmqenen 1989). Het succes van plaggen staat of valt met de
aanwezigheid van kiemkrachtige zaden in de bodem. Soms worden de plaggen gebruikt
(omwille van de aanwezige zaden) voor de restauratie van gedegradeerde heide. Het
aanbrengen van een humeuze bodemlaag van andere lokaties kan beschouwd worden als het
inzaaien van een zaadvoorraad.
Materiaal dat vanuit diepere bodemlagen gehaald werd, zal slechts in een geringe mate een
zaadbank bevatten. De vegetatie zal dan worden samengesteld uit soorten die in staat zijn van
buitenuit het terrein te koloniseren. De soortensamenstelling hangt dan af van de
verbreidingscapaciteit van de soort in combinatie met de aanwezigheid van bronpopulaties van
de soort in de omgeving, de mogelijkheid om te migreren via ecologische corridors of stepping
stones en vanzelfsprekend ook van de geschiktheid van het biotoop voor de soorten. Indien
het aangelegde terrein te sterk afiMjkt van de omliggende biotopen zullen veel soorten het
terrein nooit larnnen koloniseren. De zich ontwikkelende levensgemeenschappen zullen dan
ook relatief soortenarm blijven gedurende langere termijn. Op zich is dit een belangrijk
argument om zoveel mogelijk gebiedseigen grond te gebruiken.

Uitzaaien (zie ook tabel 19)
Bepalend voor de soorten- en bloemenrijkdom zijn in de eerste plaats de variatie in het milieu
en het regelmatig beheer en pas in de tweede plaats het uitzaaien van soorten (Loum 1977 :
50). Uitzaaien van soorten is eigenlijk alleen wenselijk daar waar zeer snel een kleurrijk
resultaat verwacht wordt. Zeker bij natuurontwikkelingsprojecten in stads- of dorpskernen
(bv. parken) zal het publiek resultaat verwachten op korte termijn. Door het uitzaaien van
éénjarige akkeronkruiden verkrijgt men snel een bloemrijk resultaat. Naarmate de vegetatie
zich ontwikkelt zullen deze éénjaige soorten er toch uit verdwijnen en plaats maken voor zich
spontaan vestigende soorten. Het uitzaaien van grasmengsels zorgt voor weinig gevarieerde
vegetaties doordat de grassen snel de vegetatie doen dichtgroeien en er maar weinig kans rest
voor kiemplanten.
Eventueel kan een humeuze, zaadbevattende bodem aangebracht worden. Hierbij moet echter
zoveel mogelijk streekeigen materiaal gebruikt worden om floravervalsing te vermijden. Indien
een terrein echter voldoende mogelijkheden heeft (ecologische verbindingen met potentiële
brongebieden) kan de voorkeur gegeven worden aan een meer spontane successie. Voor
uitzaaien gelden dezelfde regels. GEEF DE NATLJUR OP ZIJN MINST DE EERSTE KAIfS!

Aanplanten (zie ook tabel 19)
Aanplanten geeft een verstoring van de bodem met als gevolg de mogelijke vestiging van
ongewenste storingsplanten (LoNoo 1977 :49). Bovendien wordt de natuurlijke ordening van
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de vegetatie er door doorbroken. Nochtans wordt uitplanten in de praktijk vaSk gedaaq zelfs
in natuurreservaten. Het gaat hier dan meestal om houtige gewassen. Aanplanten geeft wel
sneller resultaten zeker indlen bosontwikkeling gewenst is. Een nieuwe trend in de bosbouw is
het aanplanten van gemengde bossen waarin alle potentiële houtige gewassen (zelfs struiken)
geplant worden. Oó samenstelling van het bos wordt hierbij echter nog veel meer door de
i.,ónr bepaald. Beter is een beperkt aantal structuurbepalende en regionaal algemeen
voorkomànde boomsoorten aan te planten. Deze soorten kunnen voor verdere kolonisatie van
de open plaatsen in het terrein zórgen, maar geven andere soorten ook nog de kans zich
rponi.- ie vestigen. Een mogelijkneid is ook enkel de rand van het terrein te beplanten en het
ràntrul. deel spontaan laten bebossen. Zo heb je wel snel resultaat voor het publiek maar geef
je
toch nog de kans aan natuurlijke processen.
-Ben
nadeàl bij uitplanten van soorten is dat het best kan zijn dat we de planten op een plaats
hebben gezet die op lange termijn Ov. brj het optreden van extreme omstandigheden zoals
droogtelniet geschikt is voor de duurzame vestiging van die soort. Bij uitzaaien wordt soms
aanbóvólen oÀ h"t zaadmengsel uit te zaaien over het hele terreirq zodat het milieu selecteert
waar de soorten zich kunnen vestigen. Bij uitplanten is dit uiteraard minder gewenst, noch
praktisch haalbaar.
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Tabel 19 : Voor- en nadelen van

Spontane vestiging

uitzaaien en

Voordelen

Nadelen

-

-

-

Uitzaaien

Geen bodemverstoring

Spontane vegetatie-

ontwikkeling
Soorten zijn aangepast
aan het milieu
Duurzamere begroeiing
Geen bodemverstoring
Vrij snel resultaat

-

-

Uitplanten

Zeer snel resultaat

Grotere kontrole over de
gewenste evolutie van de

begroeiing

-

Langere periode nodig
voor de ontwikkeling van
de begroeiing
Grotere onzekerheid over
de vegetatieonnvikkeling

Minder natuurlijk
vegetatiepatroon
Ingezaarde soorten
kunnen de vestiging van
spontane soorten
verhinderen
De oorsprong van het
zaaigoed is niet steeds
duidelijk
Onnatuurlijke
vegetatiepatronen
Bodemverstoring
Soorten niet noodzakelijk
aangepast aan het milieu
Aangeplante soorten
l«.rnnen de vestiging van
spontane soorten
verhinderen

Omgaan met onzekerheden
Successie is een variabel proces (Àe 3 mechanismen) die alleen in zijn algemeenheid
voorspelbaar is. Primaire successie, waar de mens niet in tussenkomt, leidt in Vlaanderen
woeg of laat wijwel steeds tot bosecosystemen. Alleen in de duinen en zout- en
brakwatergetijdegebieden kennen \ile andere eindstadia. Het is echter veel moeilijker te
voorspellen welke soorten zich zullen vestigen en hoe de verhoudingen zullen zijn tussen die
soorten.

Successie

is

een variabel en weinig voorspelbaar proces, vnl. omwille van

de

onvoorspelbaarheid van de zaadverbreiding. De zaadverbreiding is nochtans niet de

enige
bottleneck'waaÍïnee de successie te kampen heeft. Eénmaal een planídier ergens aangekomen

is en de

milieuomstandigheden

gunstig

zijn (geschikte

bodemcondities

en

lichtomstandigheden) moeten de soorten optornen tegen concurrenten. Deze competitie speelt
zich niet alleen bovengronds af (bv. door strooiselproduktie, schaduw van andere planten)
maar ook ondergronds is er een intense concurrentiestrijd. De coëxistentie tussen plante- en
diersoorten is veelal gebaseerd op complementariteit in het gebruik van ruimte en andere
ecologische factoren (bv. voedse). Het complementaire karakter komt ondermeer tot uiting in
een zekere zonatie in wortels in de grond, in bloei en vegetatieontwikkeling er:.z,.
109

I12aaien van soorten verhoogt de voorspelbaarheid, zeker in de beginfase van de successie.
Ook het inzaaien van een permanente zaadbank kan de voorspelbaarheid verhogen. Hierin
kunnen ook reeds soorten uit latere stadia van de successie aanweag zijn. Op langere termijn
zal echter het beheer en de variatie in het terrein de soortensamenstelling bepalen, niet het
ingezaaide materiaal. De precieze soortensamenstelling is onzeker maar de algemene stntctuur
voorspeld worden aan de hand van het terrein en het gevoerde beheer. Een goed
uitgevoerd beheer biedt eveneens houvast, nl. de zekerheid dat er vestigingsmogelijlJreden
voor nieuwe soorten komen.
Onzekerheden over het eindresultaat van natuurontwikkeling kunnen gereduceerd worden
door een goede terreinkennis wat betreft zaadvoorraden, bodemcondities (o.a. ptI) en
waterschorinelingen. Voorafgaande installatie van waterpeilbuizen (min. 2 iaar vooraf),
pH,...) en zaadvoonaadanalyse
P,
bodemanalyses (Íonelgroottesamenstelling,
inzicht in de uitgangssituatie en uiteindelijk ook in de mogelijkheden van
verschaffon
"en
natuurontwikkeling. Deze analyses zijn echter niet steeds uit te voeren bij gebrek aan
middelen (en tijd). De interpretatie is ook niet zo eenvoudig bij een gebrek aan een
referentiekader (dit in tegenstelling tot de landbouw).
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8. OxnnnuouD
8.1 ETTnCTEN vAN BEHEER OP LEVENSGEMEENSCHAPPEN
Het beheer van natuurtuinen en -parken moet gericht zijn op het verkrijgen en/of het behouden
van diversiteit in begroeiingen en bijgevolg ook levensgemeenschappen. Naast een gevarieerd
abiotisch milieu is ook het beheer erg belangrijk. Een milieu dat onderhevig is aan veel
verstoring geeft een ecosysteem weinig mogelijkheden voor de ontwikkeling van trofische en
competitieve interacties. Sterk storende ingrepen zoals wiedeq schoffelen, spitten zijn dan ook
niet wenselijk hetzij uitdrukkelijk bepaalde successie-stadia enlof bepaalde soorten behouden
moeten worden.

Niets-doen als optie
3

Indien niets-doen als beheersoptie gekozen

2

levensgemeenschap
evolueren naar een climar. In ons klimaat is

1

bosecosysteem te verkrijgen is er echter een

wordt dan zal de

dit normaal een bos. Om een evenwichtig

B:O
0
20

groot oppervlak en vooral zeer veel tijd
nodig. Planten uit bosecosystemen hebben
- dihuijls een geringe verbreidingscapaciteit.
De onrwikkeling van rijke bosecosystemen
verg dikwijls verschillende eeuwen (HgRÀ,Ív
1989, Tacr ET AL. 1993). Een beheer van
niets-doen lijkt ons vooral nuttig indien het
terrein een voldoende oppervlakte heeft en
bovendien aansluit op bestaande oude
bosgebieden. Om een bos te krijgen met alle
onrwikkelingsstadia is een minimum
oppervlak nodig van 15 ha of meer. Dit wil
echter niet zeggen dat dit oppervlak

10

SA
0

absoluut nodig

12345679910

bosplantpopulaties

Sukzessionsjohre

Fig.

is om een aantal

te ontwikkelen enlof te

behouden. Beschaduwing is de primaire
determinèrende factor voor de handhaving
van populaties van bosplanten. Ook op
plaatsen met spontane opslag van houtige

4l : Verloop

van de verhouding bovengrondse t.o.v. ondergrondse biomassa (B:O)
en soortenaantal ( SA) bij successie onder een
beheer van niets-doen (Bonr.xeml l98l).

gewassen optreedt

kan

'niets-doen'
overwogen worden. Deze nieuwe bossen
zullen echter minder soortenrijk zijn dan oude bosgebiedeq althans wat echte bosplanten
betreft.
Een beheer van niets-doen bevoordeelt competitieve soorten. Nieuwkomers krijgen weinig
kans, tenzij in de beginfase. Eénmaal we met een echt bosmilieu te doen hebben, met zware
beschaduwing, worden competitieve soorten vervangen door aan schaduw (een voÍïn van
stress) gebonden soorten (stress-tolerante soorten). Bij niets-doen als beheer ktijgt men in de
beginfase snel een zeer ruige vegetatie met dikke strooiselpakketten. Indien mineralisatie van
het strooisel mogelijk is (bv. op droge gronden), zal dit leiden tot nitrofiele vegetaties. Deze
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vegetaties worden in vele gevallen gedomineerd door ongewenste soorten zoals Akkerdistel en
Gíorc brandneteL Verdere evolutÉ naar struweel en bos verloopt meestal veel trager, zeker
als het terrein geïsoleerd ligt van reeds bestaande bossen of struwelen. Bij een proefopstelling
vertrekkend vàn ,.n n*È. tuinbodem in Keulen (Bonr'xarrnvr 1981) ontwikkelde bij een
niets-doen beheer eerst gedurende driejaar een vegetatie gedomineerd door eenjarigeq vanlf
het tiende jaai (einde van het experiment) werd de vegetatie bepaald
het vierde jaar tot .n
door oveólijvende soorten waarin Grote brandnetel en Gewone smeerwortel domineerden.
geen
Deze vegetatie bleef van het derde tot het tiende jaar min of meer stabiel en er was nog
in
de
plantesoorten
vestigin[ van struiken of bomen. Gemiddeld nam ook het aantal
pro.ót.ft n af met toenemende successie (fig. al). Ook de verhouding van bovengrondse
i.o.u. ondergrondse biomassa neemt af (fig. 4l). De hoge en dichte kruidenvegetatie tijkt.de
vestiging van-houtige gewassen te verhinderen of te bemoeilijken (Bonrv«errm l98l). Dit alles

,.I

wijst-

Àp

dat mÉn-bij een niets-doen beheer veel langer moet wachten voor er

een

roàrt.*i3t. vegetatie ontwikkelt dan bij een beheer waar een lichte maar regelmatige storing
optreedt(bv. màaien en afuoeren maaisel, plaatselijk plaggen,"')'
Eénmaal Èor.n zich vestigen krijgt men Cen anders functionerend systeem. De beschaduwing
à. [chtbehoevende soorten verdwijnen geleidelijk. Aanpassen of
wordt steeds hoger
"n
verdwijnen is dan-de boodschap (tlenrrav 1989). Als er reeds houtige planten op een terrein
a"n*"iig zijn is een'niets-doen'beheer eerder voor de hand liggend.
Maaien
Maaibeheer heeft een uitgesproken invloed op de structuur van de vegetatie. De
ontwikkeling van houtige g"*arr.n wordt erdoor verhinderd. Daarnaast is één van de
belangrijkstó effecten hei doorbreken van de dominantie van bepaalde soorten. Competitieve
soortJn ïorden door de maaibeurten in toom gehouden. In elk grasland komen wel een aantal
in
soorten voor die, bij geringe maaifrequentie, gaan domineren. Ze stapelen veel voedsel op
wortelstokken en uóÀ.n ón grote hoeveelheid blad. Dit resulteert in dikke strooiselpaketten.
Maaien (met afvoeren van het maaisel) verhindert de strooiselophoping. Hierdoor krijgen een
groter àtal soorten de kans te kiemen. Verschralen (maaien met afuoeren zonder bemesting)
i', ., op gericht de voorraad voedingsstoffen in de bodem te doen dalen. Het gehalte ÍLan
voedingssïoffen neemt nochtans zeeÍ-tÍaa1 af of zelfs niet @axffin 1989). Op veel plaatsen
wordeí bepaalde voedingsstoffen (vooral It) met gÍote hoeveelheden vanuit de neerslag
aangevoerd (gaande van 20 kg N/jaarlha tot 200 kg N/jaarlhQ'
Er [estaat eèn verband tussen hei produktieniveau' van de graslanden en de soortenrijkdom
(Ven1,6en & BBnsNDSE 1983). Dé maximale soortenrijkdom wordt gevonden bij een droge
stofproduktie van 2 tot 5 ton/tra. Zowel bij een hogere als een lagere produktie daalt de
jaar drastisch.
soortenrijkdom. Bij een verschralingsbeheer daalt de graslandproduktie n -2 ' -3
of N en P (op klei) reeds beperkend.zijn. Vanaf dit
Na S jaar verschrilen kan K (op
og.nbtit is de beschikbaaÀèid van nutriënten van ondergeschih belang voor de
,íort.nrilkdom (Oows ETALTENA 1987 : 252). lndere factoren zoals het ontbreken val eel
inbreng van zaden zijn dan beperkend voor de vegetatieontwikkeling. Afplaggen om ma:<imaal
te verschralen heeft dan nogïeinig zin. Wel kan afplaggen nuttig zijn indien de hervestiging
van soorten uit de zaadbaik beoogd worden of om open plaatsen te creëren zodarug dat
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produktie : de hoeveelheid bovengrondse biomassa die jaarlijks geproduceerd wordt. In
graslanden is dit gelijk aan het verschil in biomassa bij het jaarbegrn en na het groeiseizoen.

'
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nieuwe soorten zich l«rnnen vestigen.
De frequentie van het maaibeheer hangt af van de voedselrijkdom van het grasland en
het beoogde doel. Over het algemeen is echter meer dan 2 maal per jaar maaien niet wenselijk.
Voor schrale graslanden volstaat één maaibeurt per jaar. Voedselrijkere graslanden kunnen 2
maal per jaar gemaaid worden. Een belangrijk criterium is het platslaan van de vegetatie. Is dit
laatste het geval dan is 2 maal per jaar zeker wenselijk. Het platslaan van de vegetatie zoÍgl
voor een aanrijking (storing) en doordat het dode plantemateriaal de bodem bedekt krijgen
nieuwe kiemplanten weinig kans. Wil men een ruigtekruidenvegetatie ohtwikkelen dan moet
men minder maaien. Op voedselrijke gronden maximaal I maal per jaar en op schrale gronden
om de 2 tot 3 jaar. Brj ruigtekruidenvegetaties hoeft men zich niet onmiddellijk Distels en
Grote brandnetels voor te stellen. Ook bloemrijke ruigtes met o.a. Moerasryirea op vochtige
terreinen of op voedselarme zandgronden vegetaties met St. Janskruid en Toortsera behoren
tot de mogelijkheden. Brandnetel is overigens wel een belangrijke indicator. Als de soort
begint toe te nemen wordt het milieu te voedselrijk en moet er frequenter gemaaid worden.
Schrale graslanden kunnen best in het najaar gemaaid worden (september oktober).
Voedselrijke graslanden met jaarlijks twee maaibeurten worden gemaaid vanaf de tweede helft
van juni tot in juli en een tweede maal in september tot oktober. Het constant houden van de
maaifrequentie en de maaidatum bevordert de variatie in de begroeiingen. Ieder jaar op een
ander tijdstip of met een andere frequentie maaien werkÍ nivellerend. De begroeiingen krijgen
dan niet de kans om zich aan de steeds veranderende situatie aan te passen (Kosren &
CrenNcsoulo l99l : 64). Het overlaten van hoekjes met niet gemaaid grasland of stukjes
die maar om de 2-3 jaar gemaaid worden is essentieel voor de overleving van veel
invertebraten.
Kleine terreinen kunnen het best gemaaid worden met de zeis. De klassieke
grasmachines gebruikt voor gazons zijn voor hooilanden (zelfs in kleinere natuurtuinen) niet
geschikt. Iets grotere terreinen kunnen het best gemaaid worden met een kleine maaibalk.
Hiermee kan men ook goed werken op reliëfrijke terreinen. Klepelmaaiers zijn niet geschikt
omdat hierbij het maaisel verpulverd wordt zodat het nadien niet meer goed kan worden
afgevoerd. Na het maaien is het belangrijk om het maaisel enkele dagen te laten liggen voor
het af te voeren. Dit bevordert de zaadzetting en ongewervelden krijgen de kans te ontkomen.
Het enkele dagen laten liggen van het hooi is vooral belangrijk indien wij woeg gemaaid
wordt (uni-juli). Het keren van het hooi bevordert de verspreiding van zaden over het terrein.
De vrij recente techniek van stoÈuigermaaien waarbij het maaisel onmiddellijk na het maaien
al het hooi afgezogen wordt is in dit opzicht nadelig, zekq als woeg gemaaid wordt. Later op
het seizoen is dit minder een probleem. De nadelen tegenover ongewervelden kunnen ten dele
opgevangen worden door een gefaseerd maaibeheer (Kosren & CrenNcgoulD l99l : 68).
Grote machines kunnen wel een nadelige invloed op de bodemstructuur hebben.
In de stedelijke en verstedelijkte milieus kan een hooilandbeheer overal toegepast
worden waar men beschikt over grarige begroeiingen of daar rvaar men de aanwezige
begroeiingen in dergelijke richting wil laten evolueren. Dit kan gaan van gazons in parkerq
over wegbernen tot grasperken op kerkhoven. Op plaatsen waar een intensieve betreding van
de grasvegetatie plaatsvindt (grasvelden waar kinderen spelerq intensief gebruikte delen van
parken, boorden van wandelpaden, ...) moet men de vegetatie niet te hoog laten groeien en
behoudt men beter het gazonbeheer (: zeer regelmatig maaien).
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Begrazen

Grote plantenetende zoogdieren kunnen een enoÍïne invloed uitoefenen op

de

soortensamenstelling, de structuur van de vegetatie en ook indirect op de mineralenkringloop.
bemesting, in de grond
krabben er:z.De vegetatiestructuur die hierbij, weliswaar onder extensieve begrazing, ontstaat
is zeer gevarieerd. Aflrankelijk van de veebezetting kunnen grazeÍs de successie van grasland
naar bos tegenhouden. Dit gebeurt op een veel natuurlijkere manier dan door bv. maaien of
kappen. Doordat grazers op een veel kleinschaliger manier te werk gaan ontstaan er veel meer
kleine verschilen in begroeiing. Op korte termijn heeft begraÀng vooral invloed op de
vegetatiestructuur, op langere termijn ook op de Ssische structuur van de bodem.
Begrazing als beheersvorm lijkt op het eerste zicht niet voor de hand liggend in
stedelijke milieus. Voor begrazing heeft men ook al vlug een groter terrein nodig (minimaal
een tiental ha). Nochtans komen veel terreineq zeker in randstedelijke gebiedeq voor dit type
beheer in aanmerking.
AÍtrankelijk van de doelstelling (willen we het terrein laten evolueren tot een bos met
hier daar een open plek of willen we ruigte met enkele struiken en bomen of willen we
uitsluitend graÀge vegetatie) moet men kiezen voor een lagere of hogere veedichtheid en voor
een bepaald type begrazing (aarrond begraÀng of seizoensbegraÀng). Bovendien hangt deze
veebezetting nog samen met de produktie van de vegetatie. ENsntc (1991) geeft een
rnristregel voor het bepalen van de veebezetting in graslanden :

Dit gebeurt niet enkel door waat maar ook door betreding, lokale

Yeebezettlng (dieren

lla)=

(aofiod droge
)
perdier)
(aoÍal begruingsdagen )x(consumptie

Hierbij is het aanbod droge stof de jaarproduktie van het gewas, bij graslanden varieert dit van
2000 tot 12000 kglhaljaar.
De opnamefactor is de fractie van het aanbod droge stof dat werkelijk door de dieren kan
worden opgenomen. Een deel gaat verloren door vertrapping, afsterven, composteren enz.
Deze factor bedraagt 0,3 voor jaarrondbegrazing en 0,5 voor seizoensbegrurng.
De consumptie per dier is de hoeveelheid droge stof die een dier in één dag consumeert. Dit is
uiteraard aftrankelijk van het soort dier (een goede schatting is 0,02 x het levend gewicht van
het dier) :
bv. Hooglander : gewicht 650 kg : 13 kgldag

:

gewicht 600 kg: l2kgldag
gewicht 500 kg : l0 kg/dag
gewicht 200 kg
íkgldag
gewicht 70 kg : l,4kgldag
Schaap
Daarnaast heeft elk We $azer door zijn specifieke manier van vreten een verschillend effekt
op vegetatie. Runderen eten vooral gras, schapen eten ook meer kruiden en schrale vegetatie
terwijl paarden en pony ook twijgen en bast van bomen en struiken eten en dus een belangrijke
invloed hebben op de struweelvorming. Ook geiten kunnen gebruikt worden om
Paard

Koe :
Pony :

:

struweelvorming tegen

:

te gaan of af te

remmen.

Hier en daar zijn ook

begrazingsexperimenten gebeurt met konijnen en cavia's in kleinere tuinen.
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nerRT 1989)

Een plagbeheer bestaat uit het oppervlakkig afsteken van strooisel of vegetatie. De
plaggen (stukken afgestoken vegetatielaag of humus) werden in oude landbouwpraktijken
gebruikt in de stallen ('pot-stal' systeem) en verÍnengd met de stalmest als meststof gebruikt op
de akkers. Plaggen als natuurbeheer heeft als doel de successie terug te schroeven en een
nieuwe uitgangssituatie te creëren. De successie wordt teruggeschroefcl naar jongere stadia.
Plantesoorten die latent aanweÀg waren in de zaadbank kunnen weer te voorschijn treden.
Doordat nieuwe open plekken gemaakÍ worden bestaat de kans dat ook soorten van buitenuit
zich l«rnnen vestigen. In de pionierssituaties ondervinden kiemplanten immers minder
concurrentie.
Plaggen kan ook gebruikt worden om een nutriëntrijke bovenste bodemlaag te
venrijderen (bv. herstelbeheer van sterk bemeste graslanden naar biologisch waardevollere
milieus). Dit is vooral interessant als startbeheer omdat de verschraling via plaggen veel sneller
gaat dan verschraling via maaien en afuoeren. Plagbeheer kan in stedelijke milieus gebruikt
worden om bemeste gazons om te vorÍnen naar meer waardevolle begroeiingen of om sterk
verruigde begroeiingen terug meer open te maken waarna overgeschakeld wordt naar een
maaibeheer.

Kappen
Kappen komt vooral in aanmerking op plaatsen waar woeger hakhoutbeheer heeft
geleid tot waardevolle levensgemeenschappen. Het voornaamste effect van kappen is een
tijdelijke verhoging van de lichtinval. Een periodische toename van de lichtinval is de
belangrijkste factor die de cyclische veranderingen in hakhout en middelhoutbossen bepaald.
Op plaatsen waar reeds lange tijd een hakhoutbeheer werd gevoerd, hebben soorten en
levensgemeenschappen zich aan het kapregime aangepast. De effecten van het kappen zijn het
meest spectaculair in de eerste twee jaar na het kappen (tlenuv 1989 : 163). Door de toename
van licht en temperatuur neemt de mineralisatie van het strooisel sterk toe. Enkele typische
kapvlakte-planten kunnen zich door deze tijdelijke beschikbaarheid van mineralen massaal
ontwikkelen. Doordat verschillende boomsoorten het kappen minder goed verdragen dan
andere ontstaat er een geleidelijke verschuiving van soortensamenstelling. Goed uitschietende
soorten zoals Hazelaar, Haagbeuk e.a. nemen de overhand, Beuken herstellen slecht of niet
van het kappen. Het massale optreden van bepaalde bosplanten zoals Wilde hyacinth,
Bosanemoon, Speenlcruid, Slanke en Stengelloze sleutelbloem en llilde narcis zijn gedeeltelijk
het gevolg van het hakhoutbeheer. Op meer natuurlijke terreinen kunnen na het kappen een
aantal soorten massaal uit de zaadbank te voorschijn komen zoals Harig wilgeroosje, Gewoon
vingerhoedskraid, Struikhei, Pilzegge. De schaduwrijke periode tussen twee kapbeurten
overleven ze als zaadin de bodem.
Voor het onderhoud van kleine landschapselementen zoals hagen en knotbomen is een
kapbeheer vaak noodzakelijk. Knotbomen kunnen beschouwd worden als hakhout op stam.
Bomen werden geknot op zekere hoogte orn het hakhout buiten het bereik van het vee te
houden (Tacr ET AL. 1993). Door het regelmatig kappen van de takken ontstaat een
verdikking aan de top van de stam. Deze knot vertoont dihvijls holten en biedt
broedgelegenheid aan diverse holenbroeders waaronder Steenuil en Gelcraagde roodstaart.
Indien gestopt wordt met het kappen van de uitschietende takken dreigt de boom open te
scheuren door het gewicht van de takken.
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Fig. 42: Verschillende traditionele kapvoÍrnen van bomen en heesters in Maanderen (Tecrrr
AL. 1993).Eakhout:l:kloonmetworteluitlopers;2:hakhoutstoofondergronds;3:
hakhoutstoofbovengronds;4 : hakhoutstoofop stam; 5 : hoge hakhoutstoofop stam;

knotboom:6:lageknotboom;7:gewoneknotboom;8:hogeknotboom;9:kandelaar;

l0 : hoog opgesleunde

boom.

Waterplanten en dieren
Waterplantenvegetaties zullen pas goed onrwikkelen indien ze voldoende zonlicht
krijgen. Het is dus van belang, zeker bij kleinere waterpartijeÍL om geen grotere bomen te
Iaten groeien langs de oever. Grote bomen zoÍgen bovendien dat er veel bladval in de poel of
vijver terecht komt, dit zorgt er snel voor dat het water troebel wordt. Toch hebben bepaalde
organismen (o.a. de Houtpantserjuffer) houtige gewassen nodig die tot over het
wateroppervlak reiken om hun volledige levenscyclus te voltrekken. Hier en daar een struikje
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laten staan kan dus geen kwaad.
Stilstaande waterpartijen zullen, zeker indien ze v.rij beperkt zijn van omvang, van nature
dichtgroeien met vegetatie. Dit proces verloopt sneller bij voedselrijke waters. Indien
geopteerd wordt om een deel open water te behouden zal men regelmatig een deel van de
vegetatie moeten ruimen. Hierbij is het aangewezen het geruimde plantenmateriaal gedurende
een zekere periode (enkele uren) langs de oever te laten liggen om de waterfauna (insekten,
amfibieëq ...) de gelegenheid te geven terug naar het water te kruipen. Indien mogelijk moet
het ruimen van waterplantenvegetaties op een kleinschalige manier gebeuren. Als om
technische redenen toch machinaal geruimd wordt dan dient dit gefaseerd te gebeuren. Het ene
jaar ruimt men een deel, het volgende jaar een ander deel.
De aanleg van waterpartijen werd reeds besproken in hooftltuk 7.
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8.2. INFRASTRUCTUUR

Bij

de aanleg van natuurtuinen en -parken zijn niet enkel natuurelementen belangrijk maar ook
structurele elementen die rekening houden met de mens als eindgebruiker. Deze elementen
(paden, muurtjes, educatieve voorzieningen) moeten de mens als'gebruiker'van de natuur in
goede banen leiden.

Paden

Als de natuurtuin of -park ook nog een educatieve of recreatieve functie heeft zal hij
toegankelijk moeten gemaakt worden voor het publiek. Betreding van de grond leidt echter tot
een minder gunstig milieu voor een gevarieerde vegetatie (LoNoo 1977 :21). Zeker intensieve
betreding leidt tot oninteressantetredvegetaties. Om te beletten dat het volledig terrein
beïnvloed wordt door betreding kan het best een aantal vaste paden aangelegd worden.
Hierdoor blijft de betreding plaatselijk en kan men interessante betredingsgradiënten (en
bodemverdichtingsgradienten) verwachten langsheen de paden. De paden moeten de
mogelijkheid bieden om van dichtbij met de verschillende vegetatietypes kennis te maken. De
aanleg van de paden gebeurt best loodrecht op de aanwezige milieugradiënten (bodemgrenzen,
hoogtelijnen). Op deze manier komen we over een korte afstand de meest verschillende
vegetatietypes tegen en vermijden we dat één bepaald vegetatietype in grote mate beihvloed
wordt door betreding.
Aftrankelijk van de grondsoort kan het nuttig zijn om delen van het pad een halfverharding te geven. Deze verharding hoeft niet noodzakelijk een doel op zich te zijn maar kan
ook voor extra variatie zorgen. Bij de aanleg van het pad kan men een sterk contrast creëren
tussen het pad en de omgeving (bv. puin van kalksteen of schelpgruis op een pad door een
zuur en zandig terrein). Door de betreding zal een fijn gradiënt ontstaan langsheen het pad,
zowel door het fysisch aspect van de betreding als door het rondstrooien van bodemdeeltjes
die aan de schoenen blijven hangen (LoNoo 1977 : 44). Deze gradiënten in kalkrijkdom,
voedselrijkdom en textuur komen vooral goed tot uiting als de bodem naast het pad relatief
voedselarm is. Wanneer men een pad aanlegt in een reeds gestabiliseerd schraal grasland zullen
in eerste instantie vooral storingsplanten verschijnen maar naarmate de milieugradiënten zich
stabiliseren kan men een interessantere flora verwachten.
Muren
Muren in een natuurtuin of natuurpark kunnen als afscherming dienen voor de tuin
t.o.v. de omgeving of als scheiding tussen verschillende onderdelen, eventueel als keermuur
om steile reliëfrerschillen te overbruggen. Aan deze prahische functies kan ook een
waardevolle ecologische en esthetische functie gekoppeld worden. Indien bij de bouw van de
muur enkele regels in acht worden genomen kunnen zich waardevolle muurvegetaties
onrwikkelen.
Oude muren zijn in regel soortenrijker dan nieuwe muren. Dit komt niet enkel doordat oude
muren meer verweerd zijn maar ook doordat men woeger een andere specie gebruikte en ook
door de oudere handgevormde stenen (zie § over muurvegetaties). Bij de bouw van nieuwe
muren kan zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van oude stenen en een juiste
samenstelling van de metselspecie (kalkmortel i.p.v. portlandcement). De samenstelling van
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dergelijke kalkmortel bestaat uit I deel kalk op 3 delen zand en I deel tras (tras bestaat uit
fijngematen tufsteen). Indien men beschikt over oude specieresten is het ulngewezen deze
hierin te verwerken. Om de kneedbaarheid van de klakmortel te verhogen kan eventueel wat
boel«veit of roggemeel toegevoegd worden.
De voegen moeten niet geheel opgevuld worden. Indien men ze I cm laat inspringen zijn de
vestigingskansen voor nieuwe muurplanten veel groter.
Om de-muur geschikt te maken voor muurvegetaties moet hij zo vochtig mogelijk zijn.
Keermuren trekken extra vocht uit de achterliggende bodem en zijn daarvoor beter geschikt
voor muurplanten dan wijstaande muren. Keermuren die tot in het water reiken bieden nog
meer mogèrytt eden voor spontane begroeiingen. Keermuurtjes hoeven niet noodzakelijk
gemetst te worden. Grotere stenen l«rnnen gewoon gestapeld worden.

Andere (o.a. educatieve, recreatieve)

Indien de natuurtuin wij toegankelijk moet zijn voor het publiek is een degelijke
voorlichting noodzakelijk. Geleide bezoeken zijn uiteraard de meest aangewezen manier om de
bedoeling van de natuurtuin aan het publiek duidelijk te maken. In vele gevallen is dit echter
niet (voÉoende) te verwezenlijken en zal een educatieve infrastructuur noodzakelijk zijn. In
eerste instantie moet aan de ingang een infopaneel komen met uitleg over de principes van de
natuurtuin. Veelal wordt, zeker in de beginfase, de natuurtuin gezien als een soort wildernis,
gevolg van nalatigheid of gebrek aan onderhoud. Waardering voor dergelijke meer natuurlijke
b"groéiingen in tuinen of stadsparken moet langzaam groeien. Daarnaast is een grondplan met
aanauiaing van verschillende terreintypes belangrijk. Bij de individuele terreintypes kan een
algemene uitleg gegeven worden over de gecreëerde biotopen en de daarbij horende
vegetaties. Eventueel kan dit gepaard gaan met een verwijzing naar vergelijkbare biotopen in
de omliggende regio.

In

veel gevallen zal bij openbare parken de natuurlijke begroeiingen slechts een
onderdeel vorïnen van een groter geheel. Dit hoeft echter geen bezwaar te zijn. Spontane
begroeiingen zoals hooilanden, extensief begraasd grasland, moerassen kunnen best
afgewisseid met intensiever gemaaide gazons (ligweiden), aanplantingen van struiken en
bJmen, een viwijver, sportterreinen enz. Voor oudere mensen zijn ook banken langsheen de
paden van essentieel belang (rust- en ontmoetingsplaats). Een combinatie van meer natuurlijke
èlementen en meer recreatieve elementen heeft als voordeel dat ook de minder in de natuur
geïnteresseerde bezoeker met de natuur in contact komt. Bovendien l«rnnen ook in bepaalde
iecreatieve elementen in het park natuurlijke elementen bewaard blijven of gestimuleerd
worden (bv. niet bemesten van de gazons, geen gebruik van herbicideq gebruik van inheemse
soorten Èij aanplanten van struwelen en bomen, tolereren van spontane ondergroei in de
aanplanten).
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9. NIIUURONTwIKKELING IN IEDERS BEREIK
9.I. EEN scALA vAI\t MoGELIJKIIEDEN

In het vorige

hoofrlstuk werden enkele mogelijke beheersmaatregelen algemeen besproken.

Niet elke beheersvorm is echter geschikt voor elk terreintype. In de meeste gevallen is een
combinatie van beheersvorÍnen het geschiktst. Hieronder worden enkele mogelijkheden
geschetst maar andere opties kunnen afhankelijk van de individuele situatie ook. Belangrijk is
steeds rekening te houden met het menselijk gebruik dat dergelijke stedelijke milieus hebben of
ztrllen krijgen.
Een natuurlijker beheer van tuinen en parken
Voor meer natuur in eigen omgeving kan iedereen zorgen. De eigen tuin is een ideaal startpunt
om dicht bij huis extra natuur te creëren. In vele gevallen is het vertrekpunt een tuin met het
grootste oppervlakte bestaande uit gazon, enkele borders en eventueel uit een monotone haag
bestaande uit coniferen of andere uitheemse soorten. Vandaar dat in het voorgaande hooftlstuk
veel aandacht werd besteed aan natuurtuinen.

Een gazon is behoorlijk arbeidsintensief in beheer. Het moet tijdens het groeiseizoen bijna
wekelijks gemaaid worden, men moet het maaisel samen harken, er wordt bemest en
gesproeid, men wiedt de ongewenste onkruiden en het mos dat overal in het gazon opduikt
wieden of men spuit met herbiciden. Men kan zich afwagen in hoeverre dit alles nodig is en
hoeveel men het guon werkelijk gebruikt. In vele gevallen is dit enkel een strook langsheen de
border en een gedeelte waar men kan liggen of waar de kinderen spelen. De rest van het gazon
blijft vaak ongebruikt. In dit geval kan men beter overschakelen naar een bloemenweide. Dit
vergt veel minder arbeid dan het gazonbeheer en oogt in vele gevallen esthetischer. Een
natuurlijk grasland moet maar maximaal twee maal per jaar gemaaid worden en moet niet
besproeid of bemest worden. Ook het resterende oppervlakte aan Eazon kan ook heel wat
minder arbeidsintensief beheerd worden. De madeliefes die overal in het gazon opduiken
worden door kinderen best gewaardeerd en zijn gewoon het gevolg van het extra belopen van
het gazon. Ook andere spontaan optredende soorten zoals Draadereprijs kunnen een gazon
fleuriger maken. Door het regelmatig sproeien van het gazon zullen zich de grassen die goed
tegen droogte bestand zijn verdrongen worden door andere grassen die sneller groeien. Om
een gazon te bekomen dat goed bestand is tegen droogte moet men dus eenvoudig ophouden
met,(overmatig) sproeien (Louoo 1987). Droogteresistente soorten zullen dan sneller de
overhand krijgen.

De klassieke coniferenhaag verschaft nauwelijks enkele insektensoorten levensruimte. Een
gemengde haag van algemene inheemse struiken (zie tabel 20) is veel bloemrijker en herbergt
talloze insekÍen. Er komen veel meer schakeringen van groen en bladvormen in voor ;
bepaalde soorten komen vroeger in blad ; in de herfst verkleuren de bladeren ook zeer
verschillend. Brj het gebruik van Hulst heeft men ook nog een soort die groen blijft in de
winter. Gemengde hagen verschaffen meer broedgelegenheid aan vogels. Bovendien voorzien
ze zowel insekteneters als bessenetende vogels van voedsel. Gemengde hagen zijn ook minder
gevoelig voor ziekten. Onder het struikgewas kunnen ook Egels en andere zoogdieren een
schuilplaats vinden.
Het onderhoud van een haag bestaat uit het 'scheren' van de haag (één tot twee maal per jaar
tijdens het zomerhalfaar) en daarnaast ook uit het stoppen van de haag (Tacr ET AL. 1993).
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Door het scheren van de hagen alleen blijven de hagen niet volledig dicht (hagen dienden als
veewering). Het stoppen van de hagen bestond erin om in de openingen op te rnrllen met
nieuw plantgoed. Het stoppen van hagen bestond ook uit het leggen of leiden van de hagen.
Hierbij werden de hooftlloten aan latten gebonden of door elkaar gevlochten of zelf op elkaar
geënt.

Èoutkanten werden periodisch (om de vijf tot negen jaar gekapt), net zoals het hakhout in
bossen. In degelijke houtkanten kunnen ook opgaande bomen of knotbomen voorkomen

(Tec«rrAL.

1993).

Tabel 20 : Inheemse bomen en struiken geschil«t voor de aanleg van hagen en houtkanten
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In ornamentale, lage hagen ook : Palmboompje @uxus sempervirens)

de aanleg van struwelen in parken of als verkeersbegeleidende elementen (o.a. langs
fiètspaderq autosnehvegerq enz.) kan het best met algemene streekeigen soorten gewerkt
woràen. Uitheemse aanplanten met struikgewas doen onnatuurlijk aan, ze zijn niet geschikt
voor onze (avi)fauna en vergen dikwijls veel onderhoud. Meestal wordt in dergelijke
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aanplanten ook geen spontane ondergroei getolereerd . Deze kruidachtige ondergroei past niet
122

bij de aangeplante sierheesters

en wordt door de bevolking algemeen als een verwaarlozing
ervaren. Nochtans zijn struwelen zonder ondergroei erg onnatuurlijk. Bij aanplanten met
streekeigen struiken is de natuurlijke ondergroei niet storend. Indien bovendien voldoende
ruimte beschikbaar is kunnen de struwelen best voorafgegaan worden door een spontane
kruidachtige zoomvegetatie (naar het voorbeeld van natuurlijke mantelvegetaties in
bosranden) . Deze zoom kan best onderhouden worden door een beperkt maaibeheer. Dit heeft
als extra voordeel dat snoeiwerk beperkt kan worden omdat het struweel de wegen, paden
enz. niet overwoekert.

Een vijver in de tuin geeft een extra dimensie aan de tuin. Naast het esthetische aspect zorgt
een vijver voor veel leven. Bij de aanleg van vijvers moet gezorgd worden voor geleidelijke
oevers. Hier kan zich spontaan een brede strook met oevervegetatie ontwikkelen. De
oevervegetatie is belangrijk voor tal van insekten (o.a. Libellen) die zowel in het water als
erbuiten leven. Bovendien kan ze gebruikt worden als broedbiotoop voor verschillende
vogels. Geleidelijke oevers zijn ook belangrijk voor dieren die komen drinken uit de vijver.
Aangezien het veelal om kleine vijvers zal gaan is het uitzetten van vis af te raden. Zeker
indien bodemwoelers zoals Karper en Brasem uitgezet worden zalhet water troebel blijven en
kunnen er geen waterplanten groeien. Deze waterplanten zoÍgen voor zuurstof in het water en
dienen als schuilplaats voor de waterfauna. De aanwezigheid van roofuissen (bv. Baars) in een
kleine vijver kan de vestiging verhinderen van amfibieën en sommige libellen.

Voor de principes van natuurtuinen verwijzen we naar hooftlstuk 5, voor de aanleg naar
hoofclstuk 7 en voor het beheer naar hoofclstuk 8.
Daktuinen
In dichtbebouwde steden beschikt men in vele gevallen niet over de ruimte om een natuurtuin
aan te leggen. In dat geval kan men de aanleg van een extensieve daktuin overwegen.
Daktuinen kunnen (indien in voldoende aantal aanwezig) een positieve invloed uitoefenen op
het leefklimaat in steden. De uitvoering ervan dient echter best te gebeuren door
gespecialiseerde firma's. Voor de principes en mogelijkheden van dalctuinen verwijzen \ile naar
hoofrlstuk 5.1 en 7.1.

Het idee van een daktuin is bij ons nog niet echt ingeburgerd (in tegenstelling tot

bv.

Duitsland, Scandinavië). Openbare diensten zouden een belangrijke voorttrekkersrol kunnen
spelen om daktuinen meer bekendheid te geven en te promoten bij de bevolking. Met een
daktuin op een openbaar gebouw worden relatief meer mensen geconfronteerd dan bij een
privaat initiatief.
Een aanrnrlling op groendaken kan gevormd worden door gevelbegroening. Ook hiervoor
wordt verwezen naar hoofrlstuk 5.1.
Beheer Yrn muurregetaties
Muurvegetaties ontwikkelen zich het best indien ze ongemoeid gelaten worden. Vanuit
bouwkundige, cultuurhistorische en veiligheidsredenen is dit dihxijls niet mogelijk. Met name
als er houtige gewassen op de muur beginnen te groeien zal de muur snel verweren en door de
grote scheuren verliest de muur aan stevigheid. Indien veiligheid of cultuurhistorische redenen
primeren is het zeker aangeraden om regelmatig de houtige gewassen te verwijderen. In vele
andere gevallen hoeven de verschillende belangen niet noodzakelijk tegenstrijdig te zijn.
Sommige soorten dragen inderdaad bij tot het verval van de muur maar de meeste soorten,
zeket varens met hun zeer fijne wortels niet, hebben weinig invloed op de erosie van de muur.
Muurvegetaties dragen dikwijls bij tot de sfeer van oude gebouwen. Indien een muur toch
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gerestaureerd moet \ilorden kan nog steeds rekening gehouden worden met muurvegetaties.
Óude muren zijn meestal gevoegd met kalkmortel. Bij restauratie moet een vergelijkbare
specie (zie ook 8.2) gebruikt worden bij het voegen van de stenen en worden best de oude
sienen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. De oude bakstenen werden op een veel lagere
temperatuur gebakken waardoor een veel poreusere steen ontstond. De nu courant gebruikte
portlandcement is ongeschikt voor de regeneratie van muurvegetatie. Portlandcement is
minder poreus dan kalkmortel en heeft een veel lagere pH. Een reeds herhaalde malen met
succes toegepaste techniek bestaat erin delen van de oude muur met de gehele muurvegetatie
te bewaren en bij de restauratie opnieuw in te voegen (Evsnx 1985, Srnuage 1988). Zelfs
een restauratie met kalkcement zal voor de soms eeuwenoude vegetaties ernstige gevolgen
hebben. Korstmosvegetaties van enkele eeuwen oud kunnen onmogeltjk op enkele jaren tijd
regenereren.

Kerkhoven
Voor de stenige substraten op kerkhoven geldt hetzelfde als voor muren : niets doen is het
beste beheer. Ook hier kan bij restauratie van oude grafstenen het behoud van mossen en
korstmossenvegetaties veelal zonder veel probleem samengaan met het instand houden van de
cultuurhistorische waarde. Er kan ook aangedrongen worden dat graven met een waardevolle
korstmossenbegroeiing als minireservaat bewaard blijven, ook nadat de grafconcessie vervalt.
Normaal worden oude graven na het vervallen van de grafconcessie verwijderd. Hiervoor is
uiteraard eerst een volledige inventarisatie nodig en moeten de waardevolle grafzerken

aangeduid worden. Natuurlijk

kan ook op minder oude graven de mossen

en

korstmossenbegroeiing bewaard blijven.
Gazons kunnen in vele gevallen beheerd worden als hooiland. Betreding van de graslanden is
op kerkhoven immers veel minder een probleem dan bv. in parken.
Voor het onderhoud van paden en perkjes moet het gebruik van (slecht afbreekbare)
herbiciden worden gebannen. Er moet wel opgemerkt worden dat voor een deel van de
akkeronkruidflora aanwezig op kerkhoven het gebruik van herbiciden.geen onoverkomelijk
probleem is. Voor sommige soorten is echter het behoud van voldoende open plaatsen en
enige dynamiek van de bodem (bv. onder de vorm van schoffelen) noodzakelijk. In de meeste
gevallen gebeurt dit reeds voldoende door de kerkhofbezoekers die het perkje voor het graf
van hun familielid onderhouden.
Het beheer van kerkhoven valt in de meeste gevallen onder de verantwoordelijkheid van een
gemeente- of stadsbestuur of onder de verantwoordelijkheid van de kerldabriek (oudere
kerkhoven). Sensibiliatie moet zich dan ook vooral tot deze mensen richten.

Straatstenen
Voor het behoud van de straatstenenflora is geen actief beheer noodzakelijk. In vele gevallen
zorgt de intensieve betreding en berijding voor het binnen de perken (hier dus voegen) houden
van de vegetatie. Herbicidengebruik is hier meestal overbodig. In rustige straten kan men
gebruik maken van een bestrating waarbij vegetatie meer kansen kÍijgt (bv. geperforeerde
betonklinkers) i.p.v. asfalt.

Ruderale terreinen
Aanvankelijk behoeven de pioniersvegetaties van één- en tweejarige ruigtekruiden geen
beheer. Na verloop van enkele jaren zullen deze terreinen echter dichtgroeien. Dan kan men
overschakelen naar een hooilandbeheer met plaatselijk delen waar men de vegetatie spontaan
laat evolueren tot struwelen. Indien men de ruigekruidenvegetaties wil in stand houden dan is
het regelmatig omwerken van de bodem noodzakelijk. Waar reeds spontane struweelvorming
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optreedt kan men dit struweel spontaan laten evolueren.
Indien men beschikt over zeer grote terreinen met zicht op voldoende continuïteit van het
gebied kan een extensieve begraÀng overwogen worden. Indien de veedichtheid voldoende
laag is kunnen terzelftlertijd grasland, ruigtekruidenvegetaties en struwelen ontwikkelen.

Spoonvegterreinen

Bij spoorwegterreinen die nog in gebruik zijn is de transportfunctie uiteraard de hooftlfunctie.
Bij het beheer van deze spoorwegterreinen zullen praktische overwegingen en veiligheid
primeren op het natuurbeheer. Dit wil echter niet zeggen dat beide doelstellingen volledig
tegenstrijdigÀjn. Men zal echter met een aantal beperkingen moeten rekening houden :
- in zone van enkele meters naast het spoor wordt geen plantengroei getolereerd omwille van
brandveiligheid ;
- in een nog bredere zone wordt regelmatig de houtige gewassen gekapt (wijhouden van
elektrische lijnen en het spoor).
Maaibeheer : het klepelmaaien van bermen is niet aangewezen aangezien het maaisel na de
maaibeurt niet kan worden verwijderd. Dit leidt na enkele jaren tot vemriging van de
vegetatie. Uiteraard zÀl het financieel en praktisch niet mogelijk overal een degelijk
maaibeheer door te voeren. Daarvoor zijn veel spoorwegbeÍïnen te moeilijk bereikbaar. Een
inventarisatie van de biologisch waardevolle spoorwegbermen kan wel aanleiding geven tot
een gericht (maa)beheer op de belangrijke delen. Bovendien moeten niet alle vegetaties
jaarlijks gemaaid worden, voor zeer droge en schrale begroeiingen volstaat een maaibeurt om
de drie jaar.
Kappen van houtige opslag : waar houtige opslag niet kan getolereerd worden moet die op
een degelijke manier gehakt worden. Het verpulveren van de houtige opslag met zware
klepelmaaiers is ecologisch niet verantwoord en is bovendien zeer onestetisch. In het
kapbeheer wordt best gefaseerd gewerlct. Indien in kleine beheerseenheden (wat betreft de
oppervlakte) wordt gewerkt krijgen dieren en planten de kans vanuit de naburige niet beheerde
delen de gekapte delen opnieuw te koloniseren. De kapeenheden dienen dan loodrecht op het
spoor gekozen te worden. Op deze manier krijgt men een variatie in het beheer over de gehele
milieugradiënt van de spoorwegberm.
Het beheer van verlaten spoorwegterreinen kan uiteraard veel meer natuurgericht ajn. Deze
terreinen kunnen best in beheer gegeven worden aan instanties of verenigingen die zich
specifiek op natuurbeheer richten. Verlaten spoorwegterreinen en ongebruikte delen van
grotere rangeerstations komen in aanmerking voor extensief maai- en kapbeheer, alhoewel
ook met begrazing reeds ervaring werd opgedaan (begrazing met schapen en geiten in het
natuurrservaat Weelde-Statie ten noorden van Turnhout).
Wegbermen
De maaidata van 15 juni en 15 september, zoals vermeld in het bermbesluit (zie verder) van de
Vlaamse Executive, zijn goede maaidata voor min of meer vemrigde bermen. Dit betreft de
meerderheid van onze bermen (ZwemmroEl 1993). Het voorgestelde maaibeheer (l à 2 maal
maaien met afroer van het maaisel) heeft vooral als doel de produktie van de wegbermen
omlaag te halen en de diversiteit te verhogen. Het bermbesluit voorziet echter in de
mogelijkheid om van de maaidata af te wijken als dit biologisch kan geargumenteerd worden.
Hei aigumenteren van andere maaidata of beheersvorïnen vereist èerst een groíàige
inventarisatie van de wegbermen. Naast een beter beheer voor bepaalde wegbermtypes heeft
het afiuijken van de maaidata als voordeel dat het werk (veelal uitgevoerd door loonarbeiders)
meer gespreid wordt.
Voor bermtypes in Vlaanderen (typologie zie ZwesNEPoBL 1992) komen volgende
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beheersvormen in aanmerking

(Zwewerorr 1993) :

- niets doen : alhoewel 'niets-doen' meestal

een negatief effect heeft op de zeldzaanheid en de

soortenrijkdom van de lokale vegetatie draag! het op grote schaal (niveau Vlaanderen) toch
bij tot de algemene soortenrijkdom'
- maaien met verwïderen van het maaisel (hooien) : twee keer hooien per jaar geeft globaal
geaende beste reirltaten, één keer hooien is vooral geschikt op voedselarme bodems.
-6egraring: alhoewel deze beheersvoÍïn in Maanderen nagenoeg verdwenen is, heeft het
globaal een positief effect op de soortenrijkdom.
een beheer dat vooral voor pionierssoorten gunstige
plaggen
- it"ggrn
|.riLorrogeiijhóAen biedt. Bij het plaggen moet men een compromis zoeken tussen
maximaal verschralen (zo diep mogelijk) en zoveel mogelijk zaad in de bodem de
mogelijkheid bieden te kiemen (ondiep).
van bomen : dit heeft vooral negatieve effecten op de vegetatie. Alhoewel de
"unlt"nt"n
aanplant van populieren de soortenrijkdom lokaal niet beperkt zijn het vooral de banale
soorten die toenemen. Eiken hebben eerder een omgekeerd effect.
- ploegen : veel bermen voÍïnen een refugium voor sommige akkeronkruiden. Voor deze
roori.n is ploegen een goede beheersvorm. Wel moet opgemerkt worden dat veel bermen
regelmatig'*oàrn vergraven voor allerlei redenen (leggen kabels enz.) en dat dit

:

is

vergelijkbaar is met ploegen.
Andere beheersvormón ,oals brandeq maaien zonder afvoererq bemesten en het gebruik van
herbiciden komen niet in aanmerking voor een natuurvriendelijk bermbeheer.
Het inventariseren van wegberÍnen en het bepalen van een beheer aangepast aan de specifieke
bermvegetaties kan één van de resultaten zijn van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan
(zie verder).
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9.2. \ilETTELTJKE TNSTRTTMENTEN (DE PUE ET AL. 1994)

Wet op de bescherming van monumenten en landschappen
De'Wet op de bescherming van monumenten en landschappen'dateert van 1931. Door de
'rangschikking' van een landschap l«rnnen beperkingen opgelegd worden in het gebruik van
een bepaald landschappelijk, cultuurhistorisch of biologisch waardevol gebied. Deze
beperkingen moeten ervoor zoÍgen dat het landschap in zijn oorspronkelijke staat bewaard
blijft.
De rangschikking van landschappen kan zowel worden toegepast in landelijke als in stedelijke
gebieden. Typische stedelijke of verstedelijkte groene ruimten worden minder hoog
gewaardeerd. Nochtans kan de biologische rijkdom enlof de cultuurhistorische of
landschappelijke waarde van sommige terreinen aangehaald worden als argument om ook
landschappen te rangschikken in verstedelijkte milieus.
Advies over de rangschikking van landschappen gebeurt door de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen.

Wet op het natuurbehoud
De wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud voorziet de bescherming van plante- en
diersoorten en de natuurlijke milieus. Ze vooraet in de mogelijkheden tot het oprichten van
natuurreservaten, bosreservaten en natuurparken met hun respectievelijke beheerscomités.
Deze wet bepaalt bovendien de bevoegdheden van de Hoge Raad voor het Natuurbehoud. De
wet behandelt eveneens de besche.ming van natuurreservaten, bosreservaten en natuurparken.
Een staatsnatuurreseryaat is een beschermd gebied dat op voordracht van de bevoegde
minister (per gewest) bij besluit van de respectievelijke gewestregering opgericht wordt op
terreinen die in eigendom zijn van (of gehuurd worden door) de federale overheid of van het
gewest.

De wet voorziet in de mogelijkheid tot de erkenning van natuurreservaten beheerd door
particulieren of door een vereniging zonder winstoogmerk. De erkenning van een reservaat
gebeurt op verzoek van de eigenaar en met instemming van de beheerder.

Bermbesluit
Het bermbesluit (besluit van de Vlaamse Executieve van 27 juru 1984) regelt wettelijk het
beheer van bermen gelegen langs wegen, waterlopen en spoorwegen in Maanderen. Het
bermbesluit beoogt een meer natuurwiendelijk beheer van de openbare bermen en taluds.
De voornaamste bepalingen uit dit bermbesluit zijn het verbod op het gebruik van biociden in
bermen en het regime van het maaibeheer. GraÀge bermen mogen niet voor 15 juni gem4aid
worden en een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 augustus.
Het maaisel moet afgevoerd worden binnen de tien dagen na het maaien. Een afwijking van dit
beheer is enkel mogelijk als dit biologisch kan geargumenteerd worden in het kader van het
natuurbehoud of om veiligheidsredenen.
Vegetatiewijziging/Bescherming van lijn en puntvormige landschapselementen
Het vegetatiebesluit (besluit van de Vlaamse Executieve van 4 december 1994) kadert in de
wet op het natuurbehoud, in het raam van de bescherming van de Iandelijke ruimte.
Dit besluit biedt een bescherming aan een aantal vegetatietypen (deze vegetatietypen werden
ontleend aan de karteringseenheden die werden gebruikt bij het opstellen van de Biologische
Waarderingskaart). Het besluit is echter maaÍ van toepassing in bepaalde gebieden, gesitueerd
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in de landelijke ruimte, nl. :
- natuurgebíeden met wetenschappelijke waarde (natuurreservaten'ofR-gebieden)
- natuurgebieden §-gebieden)
- bosgebieden
- vallei- en brongebieden
- agrarische gebieden met ecologische waarde
- E.E. G.- vogelrichtlijngebieden
- watervogelgebieden van internationale betekenis (Ramsar- gebieden)
De wijzigiig-uan vegetatie en van lijn- en puntvormige elementen kan onder meer bestaan uit :
- ontbossen
- het aanbrengen van wijzigingen in het relië! met inbegrip van het nivelleren van het

microrelief
- het wijzigen van de waterhuishouding door ontwatering, drainage, irrigeren en wijzigen van
het overstromingsregime van de vegetatie
- het wijzigen lnan de-bodem en heiomzetten, het aÍbranden of het scheuren van de zode of
van heiden
- het uitvoeren van beplantingen op de plaatsen van de vegetatie
- uitgraving, verbreding, r.rhttrrkking en over het algemeen alle wijzigingen aan waterlopen,
sloien en6eken, aan stilstaande waters, poelen en veedrinkputten
- het rooien of verwijderen van struwelen, looÍbossen, houtachtige beplantingen op weg-,
waterweg- of spoofoegbermen, of op het talud van holle wegen, het rooien van oude
heggen, Ëug.n, houtkanÉq houtwalleq bomenrijen en hoogstamboomgaarden'
déze' wijzigingen binnen de afgebakende gebieden is een vergunning voor
Voorvegetatiewijagtng íoàigJuoor bepaalde wijiigingen is bovendien nog een bouwvergunning
vereist.
Zoals uit de aÍbakening van de gebieden blijh is het vegetatiebesluit mazr zelden van
toepassing voor de t)rpfth stedefijÉe vegetaties. Nochtans l«rnnen op zijn minst houtwallen
langs spoorwegen onder dit besluit vallen.

aí

Beschermde dieren en Planten
Beschermde dieren
de in het wild levende inheemse diersoorten wordt geregeld door het
D" b.*h.r*irg
K.B. van 20 seftember 1980, dit uitvoeringsbesluit kadert in de wet op het natuurbehoud. Het
K.B. geldt uooi d. diersoorten die niet onder toepassing vallen van de wetten en besluiten op
à.;."Int, de riviervisserij en de vogelbescherming. Een aantal diersoorten (lijst veschillend voor
het
aeïersctrillende g.*"rt"n; geniJen volledige bescherming. Het is ten alle tijden en om
even waar verboden om :
- deze diersoorten te bejageq te vangen, in gevangenschap te houden ofte doden, ongeacht
hun onrwikkelingsstadium ;
- de woon- of schuilplaats van deze diersoorten te beschadigen of met opzet te verstoren ;
- deze diersoorten, le-vend of dood, onder welke vorm ook te vervoereÍL te verhandeler;
kosteloos of tegen betaling af te staan.
De natuurbehouiswet voJrziet niet enkel in de mogelijkheid om inheemse diersoorten te
te
beschermeq maar ook om het uitzetten van uitheemse diersoorten in de natuur
Vlaamse
reglementeien. In 1993 werd hiervoor een uitvoeringsbesluit getroffen- door de
executieve. Het uitzetten van uitheemse diersoorten is verboden tenzij met een speciale
vergunning afgeleverd door de Vlaamse minister bevoegd voor natuurbehoud.

"-

128

Beschermde planten
De bescherming van de in het wild groeiende plantesoorten wordt geregeld door het K.B. van
16 februari 1976, dit uitvoeringsbesluit kadert eveneens in de wet op het natuurbehoud.
Plantesoorten die in België een bescherming genieten worden opgedeeld in drie categorieën :
De plantesoorten vermeld in bijlage A van het besluit worden integraal beschermd. Het is
verboden planten of plantedelen van die soorten :
- te plukken, te verplanten, te beschadigen of te vernielen, behalve in tuinen, parken of akkers ;
- onder welke vorïn ook in de handel te brengenf kosteloos of tegen betaling af te staan of te
vervoereÍL zowel in verse als in gedroogde toestand.
De plantesoorten vermeld in bijlage B van het besluit worden beschermd voor wat hun
ondergrondse delen betreft, tot en met de wortelhals. Het is verboden die plantedelen :
- uit te graven, te verplanten, uit te rukken of te verminken, behalve in tuinen, parken of
akJ<ers ;

- onder welke voÍïn ook in de handel te brengerg kosteloos of tegen betaling af te staan of te
vervoereÍL zowel in verse als in gedroogde toestand.
De plantesoorten vermeld in bijlage C van het besluit mogen niet worden uitgetrokken of
geoogst in de natuur, vervoerd of uitgevoerd, indien dit gebeurt voor handels- of industriële
doeleinden. Dit geldt zowel voor de gehele plant als voor de afzonderlijke organen, en dit
zowel in verse als in gedroogde toestand.

Bijzonder gemeentelijk PIan van Aanleg (BPA)
Bijzondere Plannen van Aanleg kunnen gebruikt worden om de voorwaarden die in
gewestplannen te verfijnen en ze zelfs te actualiseren. De BPA's richten zich naar de
voorschriften van de gewestplannen, kunnen deze aanrrullen en'desnoods'zelfs wijzigen. Deze
wijzigingen kunnen niet alleen een zachte bestemming (bv. natuurgebied) in een harde
bestemming (bv. woonzone) omvormen (zoals meestal het geval is), BPA's kunnen ook
zoÍgen dat groene ruimten blijvend gerealiseerd worden op plaatsen waar de bestemming op
gewestplan voorbijgestreefd is. Uit deze gewestplanwijzigingen kan echter wel een eis tot
planschade voortvloeien. De vermindering in waarde van de gronden moet dan vergoed
wordenaan de eigenaars.
BPA's worden opgesteld door de gemeente en moeten goedgekeurd worden door de Vlaamse
executieve.

Het vellen van hoogstammige bomen en de gemeentelijke beplantingsverordening
Voor het vellen van hoogstammige bomen binnen een Bijzonder Plan van Aanleg is een
bouwvergun ing nodig. Dit werd vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De gemeentebezit echter de mogelijkheid om de vergunningsplicht voor het vellen van bomen
uit te breiden tot andere plaatsen dan vergunde BPA's via een gemeentelijke
beplantingsverordening, maar dit enkel in functie van 'de veiligheid en de schoonheid van
gebouwen'. In de praktijk kunnen dit dus alle hoogstammige bomen in woonwijken, parken en
laanbomen zijn. Indien dergelijke gemeentelijke beplantingsverordening uitgevaardigd wordt,
is het belangrijk precies te definiëren wat onder een hoogstammige boom wordt verstaan. In
de algemene wet is dit immers niet duidelijk gesteld.
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9.3. Enx I,GEMEEN NATIIT]RBELEID : INSTRT]MENTEN

Zowel op gewestelijk als op gemeentelijk vlak heeft de Vlaamse gemeenschap voorzien in
enkele belangrijke beleidsinstrumenten zoals de Groene Hoofclstructuur en het Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsplan. Deze beleidsinstrumenten zouden moeten leiden tot een planmatig
beleid over geheel Vlaanderen. In het Waalse Gewest en het Brussels Hoofclstedelijk Gewest
ontbreken gelijkaardige beleidsinstrumenten voorlopig nog.

Gemeentelij k natuurontwikkelingsplan (DE BET LE ET AL. I 993)
Door het sluiten van de Milieuconvenant met het Maamse Gewest, hebben 290 van de 308
Vlaamse gemeenten zich er toe verbonden binnen de looptijd van de convenant een
gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) op te stellen. De Maamse Gemeenschap kan
de opmaak van het GNOP ondersteunen met een eenmalige subsidie van 500 000 Fr. Deze
eenmalige toelage wordt enkel toegekend aan GNOP's die als passend in het Milieubeleidsplan
en Natuurontwikkelingsplan voor Maanderen' worden beoordeeld.

Het GNOP omschrijft het beleid dat de gemeente voor haar grondgebied zal voeren op het
vlak van het natuurbehoud. Het GNOP moet een meerwaarde geven aan hetgewestelijk en het
provinciaal natuuóeleid. Deze meerwaarde kan gebeuren door een concretisering en
uitvoering van de hogere beleidsplannen en het opwaarderen van natuurwaarden die in de
hogere beleidsplannen niet voorkomen. Ondanks dat de gemeente een grote autonomie bezit
voor het bepalen van haar prioriteiten zal de hogere overheid er toch op toezien dat de
gemeentelijke initiatieven passen in haar Natuurontwikkelingsbeleid. De provincie verbindt
zich ertoe de nodige bijstand en intergemeentlijke coördinatie te verlenen. De gemeente is
naast de opdrachtgever ook de belangrijkste uitvoerder van het GNOP. Ook de provincie kan
een belangrijke rol spelen door het voeren van een actief beleid inzake natuurbeheer en
natuurontwikkeling (subsidies, beheersovereenkomsteÍ\...) of door het hanteren van de
GNOP's als belangrijke beleidsdocumenten voor het uitstippelen van een beleid inzake
hinderlijke inrichtingeq onderhoud van waterlopeq ruimtelijke ordeni ng eÍ:r,.
Het GNOP heeft inhoudelijk betrek*ing op een geheel van landschapselementen die een
ecologische samenhang vertonen. Vooreerst moet een algemene inventaris gebeuren van alle
biologisch waardevolle delen van de gemeente. Op grond van deze inventaris zal de
begeleidingsgroep bepalen welke oppervlakte voor de GNOP in aanmerking komt.

De Groene Hoofdstructuur (AttoN. 1993)
De Groene Hooftlstructuur moet beschouwd worden als een beleidsvisie vanuit de sector
natuur op de open ruimte in Maanderen. Deze visie moet ingepast worden in het algemene
ruimtelijk beleid van de Maamse Regering (nl. het Structuurplan Maanderen).
In de Groene Hooftlstructuur worden de ruimtelijke prioriteiten van de sector natuur
vastgelegd. Dit gebeurt door de afbakening van gebiedsgerichte beleidscategorieën waarin
natuur de hooftlfunctie of een belangrijke nevenfunctie uitmaakt.

Naast een ruimtelijke indeling is de Groene Hoofrlstructuur ook een beleidsplan om een
planmatig gebiedsgericht beleid te voeren door middel van verwerving van gebiederq
stimuleren van natuurgericht beheer door particuliereq beheersovereenkomsten,

natuurontwikkeliigsprojecten.

.

De Groene Hooftlstructuur wordt onderverdeeld in vier gebiedscategorieën. Het onderscheid
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tussen deze gebiedscategorieën is gebaseerd op verschillen in biologische waarde en houdt
rekening met een gradatie i.rlzake oppervlakte en dichtheid van de aanwezige natuur. Volgende
gebiedscategorieën werden onderscheiden :
- natuurkerngebieden ;
- natuurontwikkelingsgebieden ;
- natuurverbindingsgebieden ;
- natuurbuffergebieden.
Natuurkerngebieden zijn gebieden met een hoge natuurwaarde, een minimale oppervlakte
van 50 ha en ze krijgen natuurbehoud als hooftlfunctie. Andere nevenfirncties zijn mogelijk als
deze ecologisch inpasbaar Àjn in het natuurbeleid. Omwille van het natuurbehoud als
hooftlfunctie l«rnnen randvoorwaarden opgelegd worden aan andere gebruikers van deze
gebieden. Deze natuurkerngebieden vorïnen het zwaartepunt van het gebiedsgerichte
natuurbehoud. Het opwaarderen van de natuur in grotere gebieden moet van hieruit
plaatsvinden.
Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden :
- waar ofiuel belangrijke natuurwaarden eerder versnipperd of in kleinere oppervlakÍen

voorkomen;

- of waar de milieucondities van die aard zijn dat een ontwikkeling tot belangrijke
natuurwaarden mogelijk is
- of waar over grote oppervlakten belangrijke fauna-elementen voorkomen die er alleen
kunnen voortbestaan indien de hoofdgrondgebruiker bepaalde randvoorwaarden in acht
neemt.
natuurontwikkelingsgebieden heeft natuurbehoud een nevenfunctie. Natuurontwikkelingsgebieden hebben dezelfde grootte-orde als de natuurkerngebieden. Via
samenwerking met de verschillende gebruikers van de open ruimte wordt aan de natuur
nieuwe kansen gegeven. Bepaalde delen van natuurontwikkelingsgebieden kunnen via
natuurontwikkeling en mits goede afspraken evolueren tot waardevolle kernzones.

In

Natuurverbindingsgebieden zijn ofwel gehele landschappen, oÍwel brede zones tot smalle
stroken waarvan de biologische waarde bepaald wordt door de aanwezigheid van lijn- of
puntvormige landschapselementen. Andere sectoren dan natuurbehoud zijn gebruikers van het
grootste deel van de gronden, tenzij het natuurverbindingsgebied enkel uit lijnvotmige
elementen bestaat. De term natuurverbindingsgebied heeft een dubbele betekenis

- zones die een verbinding lonnen

:

realiseren tussen naburige natuurkerngebieden en/of
natuurontwikkelingsgebieden.
- gebieden met een sterk ontwikkeld ecologisch netwerk en waarin natuurontwikkeling
gericht kan zijn op het behoud en herstel van kleine landschapselementen en'de daaraan
verbonden fauna en flora.
Natuurbuffergebieden zijn gebieden die de doelstellingen van de voorgaande categorieën
ondersteunen. Ze dienen om de negatieve beïnvloeding zoals vermesting, verzuring,
verdroging, vervuiling enz. op te vangen.

l3l

9.4.

NlruunrDUcATIE

Een natuurbeleid, zowel in stedelijke milieus als in landelijke gebiederl heeft maar kans
op slagen als het gesteund wordt door een brede maatschappelijke basis. Waardering voor
nàt ruràementerl zeker in eigen streek en in verstedelijkte gebiederl is voor een groot deel van
de bevolking niet vanzelfsprekend. Dit gebrek aan waardering is voor een groot deel te
verklaren dóor een gebrek aan kennis van de natuur en de processen die aan de basis van de
levensgemeenschappèn liggen. Natuureducatie kan hieraan iets verhelpen. Natuureducatie
gebeurt
ons land voornamelijk door tal van natuurverenigingen zoals W.W.F.,
Natuurreservateq Reserves Naturelles, De Wielewaal, Aves, C.V.N. (Centrum voor
Natuureducatie) en vele andere. Verenigingen die zich speciaal tot jongeren richten zijn o.a. de
J.N.M. (Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming), Natuur 2000 en Jeunes &
Nature. Dezó groeperingen bereiken veelal slechts een beperh, meestal reeds geïnteresseerd
publiek. De Àeesie mensen komen maar met natuur in contact via televisie, school,
weekbladen. Natuur blijft hierbij dan ook meestal iets abstracts, ver van de alledaagse realiteit.
Door natuurontwikkeling in stedelijke gebieden kan een breder publiek bereikt worden.
In stadsparken en andere groenelementen in stedelijke omgeving komen mensen enkel voor
de ontspanning, om de hond uit te laten, om te joggeÍL om te spelen, .... De confrontatie met
groenbeheer gebeurt hier dus niet doordat de mensen er zelf naat zoeken.
"cologiscli
"en
Door veelrnrldig contact met natuurlijke elementen in de eigen leefomgeving raken de mensen
meer bewust. Ze merken bovendien als er iets mis gaat, als de vissen in vijver sterven, als de

in

vlinders in het park verdwijnen.
De confrontatie met meer natuurlijke groenvoorzieningen en kan ook een aanleiding
zijn om zelf, in eigen tuin, een natuurvriendelijker beheer te gaan voeren. Openbare diensten
en ook scholen hebben dus een zeer belangrijke voorbeeldfunctie te verrnrllen in het
ontwikkelen van meer natuurlijk groen. De omschakeling van klassiek groenbeheer naar
natuurvriendelijk beheer dient wel gepaard te gaan met een uitgebreide informatiekampagne.
Zoruet zullen veel mooie pogingen op onbegrip stoten en zal het gevoerde beheer eerder
geÀenworden als verwaarlozingen of kan zelfs tot conflicten leiden (ScnarrueN 1994).
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Conclusies

l.

De veranderingen in landgebruik gedurende de afgelopen eeuw komen vooraltot uiting in
een afname van de oppervlakte aan akkers en woeste gronden (oude kultuurlandschappen
zoals heide). De achteruitgang van flora en fauna situeert zich vooral in deze oude
kultuurlandschappen. Daartegenover staat een toename van de oppervlakte aan tuinen en
andere onbebouwde terreinen in verstedelijkte gebieden (VeN Dpn I{apcgN 1982) naast
o.a. de toename aan bebouwde oppervlakte. ln deze tuinen, parkerl kerkhoven,
spoorwegterreinen en diverse restgronden in stedelijke gebieden ligt een enoÍïn potentieel
voor het onrwikkelen van nieuwe natuur.

2.

Het stedelijke milieu is sterk afirijkend van meer landelijke góiedea :
- Het klimaat in verstedelijkte gebieden en nog meer uitgesproken in steden is
afirijkend. Dit komt onder meer tot uiting in een hogere temperatuur, een hogere
neerslag, minder zonnestraling en ook meer stof en vennrilende gassen in de lucht.
Groenzones in steden kunnen deze effekten temperen.
- Steden worden gekenmerkt door de dominantie van stenige substraten. Open
onverharde terreinen liggen vaak als eilanden ingesloten tussen bebouwing en
infrastructuur.
- De bodem is sterk gewijzigd. In vele gevallen is de bodem opgebouwd uit
aangevoerde grond en is het niveau gewijzigd (meestal opgehoogd). Dikwijls is de
grond kalkhoudend door de aanwezigheid van aÍbraakmaterialen van gebouwen.
- De aanvoer (al dan'niet bewust) van streekweemde soorten door de mens bepaald
voor een belangrijk deel de samenstelling van flora en fauna. De grens tussen
streekeigen flora en fauna is hier nauwelijks te leggen, zeker omdat ook typische
streekkenmerken zoals bodem in sterke mate door de mens gewijzigd zijn.
- In stadsranden is een grote variatie aan milieus aanwezig, dit geeft een groot aantal
plantesoorten (en diersoorten) de mogelijkheid een geschikt biotoop te vinden. In
tegenstelling met de stadskern is hier ook meer ruimte waar spontane plantegroei zich
kan uiten en liggen de individuele terreinen minder geïsoleerd van elkaar. Plaatsen
waar een belangrijke natuurwaarde kan aanwezig Àjn, zijn tuinen en parken,
kerkhoverq muren van oude gebouwen, bermerq spoorwegterreinen, opgespoten

'

terreinen, braakterreinen,...

3.

Door gerichte maatregelen kan de natuur in stedelijke milieus meer kansen krijgen en zich
sterk uitbreiden. Natuurbehoud (voor wat er reeds is) en natuurontwikkeling (voor wat er
kan komen) zijn de sleutelwoorden voor een meer natuurlijk beleid in stedelijke gebieden.

4.

Natuurontwikkeling : een startbeheer is veelal vereist.
Bij natuurontwikkeling moet uitgegaan worden van een gevarieerd milieu.
Schrale bodems geven gevarieerdere begroeiingen dan voedselrijke bodems.
Geleidelijke overgangen tussen twee milieutypes (bv. voedselrijk-voedselarm, natdroog, kalkrijk-kalkarnL...) bieden meer mogelijkheden voor een gevarieerde

-

levensgemeenschap dan scherpe overgangen.

Indien geen gevarieerd milieu aanwezig is kan dit aangelegd worden. Een van de
courante technieken maakt gebruik van grondverzet (grondverzet om meer reliëf te
verkrijgen, grondverzet voor de verschraling van de bodem, grondverzet om het
grondwater dichter bij de oppervlakte te krijgerg grondverzet om meer variatie in
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-

-

grondsoorten te verkrijgen,...).
órondverzet is een reer ingrijpende maatregel. Bodemvorming en vegetatiesuccessie
zijn proces die tientallen tót-honderden jaren vergen. Dit alles wordt ineens teniet
gód."n. Grondverzet moet enkel als een noodmaatregel beschouwd worden of kan
íangewend worden wanneer deze boem toch reeds totaal vernietigd werd (zoals in
stedelijke milieus veelal het geval is).
Aanplanteq inzaaien en uitietten : na grondverzet of andere ingrijgende zit men vaak
met een kaal terrein. De voorkeur wordt hier gegeven aan de spontane vestiging van
plante- en diersoorten. Soms zijn er echter redenen om toch soorten aan te planten of
(bv.
uit zaaien. Bij natuurontwikkelingsprojecten binnen de bebouwde komjaar).
(liefst
het
eerste
al
verwacht
stadsparken) wordi door de bevolking snel resultaat
zulke gevallen kunnen voor het eerste jaar een mengsel van éénjarige
akkeronkruíden ingezaaid worden (die later vanzelf weer verdwijnen). Voor het
ontwikkelen van bóssen kan aanplanten van bomen en struiken verantwoord worden
mits gebruik gemaakt wordt van inheemse algemene soorten en er voldoende ruimte
blijft voor natuurlijke onturikkelingen. Spontane vegetatie moet echter steeds vooÍrang
krijgen op aanplanten en inzaaien.

t.

In

5

Onderhoudsbeheer :
Graslandbeheer : indien graÀge vegetaties in stand willen gehouden worden moet een
actief beheer gevoerd worden zoals maaien en afvoeren (hooien) of begrazen op
gÍotere terreinén. Stedelijke biotopen waar een graslandbeheer kan toegepast zijn
iuinen, parken, kerkhoven en ook ruderale terreinen. Begrazingsbeheer komt enkel in
aanmerking voor grotere terreinen (meerdere ha).
Kappen kun g.b.ik worden om struweelvorming tegen te gaan _of te beperken.
Sommige' kultuurelementen in het landschap vereisen een kapbeheer (o.a. knotwilgen,
hakhoutbosjes,...)
Niets doen : komt in aanmerking overal waar spontane houtige vegetaties gewenst zijn
(bv. delen van ruderale terreinen, parken)
Muu*egetaties vergen nauwelijlis beheer. Enkel is het, waar nodig om veiligheidsredenen of omwille van bouwtechnische redenerL aangewezen houtige opslag van de
muren te verwijderen. Bij restauratie van muren moet gebruik gemaakt_worden van
kalkmortel die kansen biódt voor nieuwe vestiging van muurplanten. Uiteraard kan
deze kalkmortel ook toegepast worden bij nieuwe muren die mogen begroeid worden

-

-

-

-

(bv. tuinmuren).
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