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Inleiding
Dit rapport is het tweede deel van het Rapport : Govaere & Vandekerkhove, 2005.
Specifiek biotoop- en soortenbeheer in bossen : methodologische ondersteuning.
Deel I: Methodieken voor evaluatie van de bestandsstructuur en inventarisatie van
bijzondere biotopen en soorten.
Deel II : Beschrijvende fiches
Deel III : Gedocumenteerde soortenlijsten.

In dit rapport zijn de beschrijvende fiches opgenomen van de verschillende elementen die in het kader
van een Biotoopkartering op kaart moeten genoteerd en op invulformulieren moeten gedocumenteerd
worden (zie Deel I : Methodieken voor evaluatie van de bestandsstructuur en inventarisatie van
bijzondere biotopen en soorten)
Niet alle mogelijk voorkomende biotopen in Vlaanderen zijn opgenomen in de beschrijvende fiches, maar
wél deze die bijzonder zijn (zeldzaam, bedreigd, kwetsbaar, onvervangbaar, …) en binnen bosverband
kunnen voorkomen. Hiertoe is gesteund een bestaande lijst van Afdeling Bos & Groen die eerder werden
opgesteld als een eerste uitwerking van het bijzondere soorten en biotopen beheer van de Beheervisie.
Er werd ook gesteund op het Natuurrapport 1999 waar op basis van de biologische waarderingskaart
(BWK) een indeling is gemaakt van alle biotopen, naar zeldzaamheid in oppervlakte.
De lijst met opgenomen elementen werd ter goedkeuring en aanvulling voorgelegd aan de stuurgroep
van het project.
Bij de uitwerking van de onderstaande fiches werden niet steeds bestaande indelingen in natuurtypen of
karteringseenheden gevolgd. De voornaamste reden hiertoe was de doelstelling dat de biotopen
gemakkelijk en eenvoudig herkenbaar moeten zijn op het terrein, ook voor leken. Ook bij de
beschrijving van de verschillende vegetatie-types werd eenvoud en toegankelijkheid zo veel mogelijk
nagestreefd.
De beschrijvende fiches werden ingedeeld volgens drie kenmerken.




Open – halfopen – en gesloten vegetaties
permanent of tijdelijk
Vlakvormig – lijnvormig – puntvormig

De literatuurverwijzingen onderaan elke fiche zijn deels literatuurverantwoordingen, deels bronnen waarin
aanvullende informatie is terug te vinden (‘aanbevolen literatuur’).
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1 Open vegetaties – structuren – permanent
1.1

Vlakvormig

1.1.1
1.1.1.1

Vijver/meer/ven
Beschrijving

Grote oppervlakte stilstaand, open water, al dan niet
kunstmatig.
Vanaf een oppervlakte > 5000m worden open
wateren als vijver gekarteerd, kleinere oppervlakten
worden onder 1.3.: Open water, puntvormig
opgenomen.
Er kunnen voedselarme en voedselrijke wateren
onderscheiden worden.
Bwk-code : Ah, Ae, Am, Ao, Ap, Foto : Leen Govaere

1.1.1.2 Regulier beheer
 Behoud van optimale hydrologische omstandigheden en de kwaliteit van het open water. Bufferen
van het watersysteem (2).
1.1.1.3 Herstel en ontwikkeling (4)
Bij het herstel van vegetatierijke en heldere plassen zijn naast het herstel van een gunstige abiotiek ook
complexe biotische interacties zeer belangrijk. Vaak is een actief biologisch beheer noodzakelijk.
Het herstelbeheer is in sterke mate situatie-afhankelijk. Onderzoek vooraf waarbij de huidige toestand
wordt beschreven en de potenties worden ingeschat is steeds nodig.
Enkele van de belangrijkste maatregelen die kunnen ingezet worden zijn:
 Afkoppelen van nutriëntenbronnen
 Verwijderen van sliblagen
 Inzetten van roofvissen of afvissen van de vijver om bodemwoelende vissen (karpers, meervallen,…)
te verwijderen om de omslag van troebel naar helder water te verkrijgen
 Verhogen van de buffercapaciteit tegen verzuring door gedoseerde inlaat van kalkrijk water of
bekalking van de inzijgzones
 Periodieke drooglegging
 Wegkappen van overhangende struiken en bos in een brede strook rondom de plas
Belangrijke maatregelen, specifiek voor vennen en libellen zijn (3):
 werk gefaseerd, hou minimaal 10% van de oever en watervegetatie in stand;
 spaar veldjes met fonteinkruiden en zeggen;
 spaar (kleine) veldjes met Grote lisdodde en Riet;
 probeer nat te baggeren en werk daarbij enigszins 'slordig'. Verwijder dus niet alle organisch
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materiaal en modder van de bodem.
werk met zo licht mogelijk materiaal;
zet geen vis uit in het water na de herstelmaatregel;
kap bij bosvennen niet te rigoureus de oever vrij: libellen hebben baat bij enige beschutting of
gebruiken het bos als slaapgelegenheid;
ruim na het vrijkappen alle takken en strooisel op. Als deze blijven liggen kan dit leiden tot
inspoeling van nutriëntenen en leiden tot eutrofiëring van het water.
zorg altijd voor herstel van de buffering van het water, liefst door herstel van de grondwaterkwel;
plag de oevers gefaseerd: maximaal 25% per vijf jaar. Spaar altijd bijzondere
verlandingssituaties.
een veldonderzoek is wenselijk vooraleer men werken uitvoert.

1.1.1.4 Potenties tot herstel
De aanwezigheid van een zaadbank en een goede waterkwaliteit is een voorwaarde voor de snelle
ontwikkeling van een mooie onderwatervegetatie (4).
1.1.1.5 Bedreigingen
 Eutrofiëring van voedselarme wateren
 Muskusratten en bodemwoelende vissoorten kunnen schade aan de vegetatie toebrengen. (2)
 Vermesting door meeuwen en aalscholverkolonies
 Verlagen van de grondwaterstand als gevolg van verdroging
1.1.1.6

Literatuur
Envico. 2001
De Ketelaar, 2001 (3)
Gryseels et al., 1989 (2)
Schaminée et al, 1995
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (4)
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1.1.2
1.1.2.1

Dotterbloemgrasland
Beschrijving

Bloemenrijk hooi- of weiland in een nat tot vochtig
milieu.
De vegetatie wordt gedomineerd door grassen,
Dotterbloem, Echte koekoeksbloem en Pitrus,…. Er
komen echter ook veel moerasplanten in voor.
Op de meest vochtige plekken kunnen Riet en grote
zeggen groeien.
Deze graslanden zijn in de winter vaak overstroomd,
maar in de zomer is er een doorluchting van de
bodem nodig.
Bwk-code = Hc; Foto : Willy Verbeke

1.1.2.2 Kenmerkende soorten (8)
Dotterbloem,
Echte
koekoeksbloem,
Adderwortel,
Gevleugeld
hertshooi,
Kale
jonker,
Moerasbasterdwederik, Moerasrolklaver, Moeraswalstro, Pinksterbloem, Stijve zegge, Tweerijige zegge,
Wilde bertram, Zeegroene muur, Blaaszegge, Moerasstreepzaad, Grote ratelaar,…
De eigenlijke soortensamenstelling in de verschillende dotterbloemgraslanden is sterk afhankelijk van
regionale verschillen. Zo zijn bijvoorbeeld de bijkomende soorten in dotterbloemgraslanden van de
polders sterk verschillend aan deze van dotterbloemgraslanden in de Kempen. Een bespreking van de
verschillende associaties binnen het Dotterbloem-verbond is terug te vinden in Zwaenepoel et al., (2002)
(3).
1.1.2.3 Gemakkelijk herkenbare, typische soorten
Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Grote ratelaar, Adderwortel, Pinksterbloem, Wilde bertram,
Blaaszegge.
1.1.2.4 Zeldzame en bedreigde soorten (8)
Rietorchis, Trosdravik, Waterkruiskruid.
Dit vegetatietype is belangrijk voor foeragerende en broedende vogels (bv. Watersnip) en heel wat
invertebraten zoals dagvlinders (bv. Bont dikkopje), en sprinkhanen (bv. Moeras- en zompsprinkhaan).
1.1.2.5 Voorkomen
Op natte tot matig natte, matig zure tot neutrale, licht bemeste zand-, leem- of veengronden die in de
winter overstroomd worden door beekwater en/of waar in de winter en voorjaar een hoge
grondwaterstand is, veroorzaakt door mesotroof kwelwater.
Indien deze graslanden definitief worden verlaten, zullen ze evolueren tot natte ruigten met Moerasspirea
(zie 1.1.4.). De oppervlakte aan dotterbloemgrasland in Vlaanderen is minimaal 1190ha en maximaal
2560ha (6).
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1.1.2.6 Regulier beheer
 Jaarlijks maaien in de zomermaanden (eind juli tot eind augustus) en eventueel nabeweiden met
runderen of schapen, waarbij het product vee-eenheden en aantal naweidedagen maximaal 100 is
(1,2). Het maaien gebeurt met aangepast materiaal voor kwetsbare bodem.
 Jaarlijks op wisselende plaatsen delen extra laat of niet maaien in functie van insecten
 Handhaven van een hoog grondwaterpeil in winter (2).
 Zorg dragen voor de toestroming van schoon beekwater en basenrijk , niet –voedselrijk kwelwater
(2).
 In de zomer het waterpeil laten zakken tot 20-80 cm onder het maaiveld (2).
1.1.2.7 Herstel en ontwikkeling
 Herstel van de waterhuishouding : mogelijk maken van de winterse overstroming van deze
graslanden, hetzij met schoon beekwater, hetzij door basenrijke kwel of beiden
 Verbossing tegengaan en te sterke overschaduwing en bladval voorkomen
 Ontwikkelingsduur: 10 jaar (bij herstel) tot 25 jaar (bij ontwikkeling) (2)
1.1.2.8 Potenties tot herstel
Voor de klassieke dotterbloemgraslanden wijst de aanwezigheid van Dotterbloem en Echte
koekoeksbloem op goede potenties tot herstel. Voor meer kritische soorten zullen de mogelijkheden voor
herstel afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een zaadbank of bronpopulatie. Ook de na te streven
grondwaterstand en –kwaliteit moeten goed ingeschat worden (7).
1.1.2.9 Bedreigingen (2, 4, 5)
 Ontwatering
 Overstroming met beekwater van slechte kwaliteit
 Bemesting
 Omvorming tot productiegrasland
 Verruiging en verbossing door gebrek aan beheer
1.1.2.10 Literatuur
Bal et al. 2001 (2)
Bax & Schippers, 1998 (1)
Runhaar et al., 2004 (8)
Schaminée et al., 1996 (4)
Verlinden, et al., 1989 (5)
Zwaenepoel, et al., 2002 (3)
Van Landuyt et al., 1999 (6)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (7)
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1.1.3
1.1.3.1

Natte schrale graslanden (met inbegrip van blauwgraslanden en kleine zeggevegetaties)
Beschrijving

Graslanden op vochtige schrale bodem met een
wisselende
waterstand
en
een
geringe
productiecapaciteit. In de winter staan deze
graslanden vrij nat, terwijl ze in de zomermaanden
lichtjes uitdrogen.
Tot
dit
habitat
behoren
de
zogenaamde
Blauwgraslanden. Deze graslanden kunnen zich bij
goed beheer ontwikkelen daar waar (licht)
kalkhoudend water een kortere of langere periode
van het jaar stijgt tot aan het maaiveld. Ze danken
hun naam aan de aspectbepalende blauwe kleur van
een aantal kenmerkende soorten, zoals Pijpestrootje,
Blauwe zegge, Zwarte zegge,..). Blauwgraslanden
kunnen echter ook bruin ogen door Veenmossen en Bwk-code : Hm, Hmo, Hmm, Hme, Foto : Luc De
Keersmaeker
soorten als Biezenknoppen.

1.1.3.2 Kenmerkende soorten (8)
Biezenknoppen, Moerasviooltje, Veldrus, Kruipganzerik, Moerasstruisgras, Zwarte zegge, Sterzegge,
Blaaszegge, Blauwe knoop, Gewone waternavel, Moerasrolklaver, Tormentil, Veelbloemige veldbies,
Wateraardbei, Heidekartelblad, Blauwe zegge, Kleine valeriaan, Draadrus, Geelgroene zegge, Klein
glidkruid, Bleke zegge,…
1.1.3.3 Gemakkelijk herkenbare kenmerkende soorten
Biezenknoppen, Blauwe knoop, Gewone waternavel,
Heidekartelblad,…

Moerasviooltje,

Tormentil,

Wateraardbei,

1.1.3.4 Zeer zeldzame en bedreigde kenmerkende soorten (8)
Welriekende nachtorchis, Tweehuizige zegge, Spaanse ruiter, Kranskarwij, Breed wollegras, Vlozegge,
Blonde zegge, Klimopklokje, Grote pimpernel, Drienervige zegge, Ronde zegge, Slank wollegras, …
1.1.3.5 Voorkomen
Op vochtige, mineraalarme bodems met een wisselende waterstand en een gering productievermogen.
De vegetatie ontwikkelt er zich al naargelang de aard van het kwelwater. Onder invloed van zure kwel
ontwikkelt zich een natte, heischrale vegetatie, onder invloed van voedselarme, basische kwel
ontwikkelt de vegetatie zich tot een blauwgrasland.
Actueel zijn deze natte schrale graslanden (BWK : Hm, Hmo, Hme), beperkt tot een vijftal locaties in de
provincies Antwerpen, Brabant en Limburg. (minimale oppervlakte 140, max. 320 ha) (7).
1.1.3.6 Regulier beheer
 De instandhouding hangt voornamelijk af van een jaarlijks maaibeheer met afvoer tussen begin
augustus en begin oktober en een gunstige waterhuishouding (zie verder).
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De maaidata zullen mee bepaald worden door de aanwezigheid van bepaalde soorten: zo zet de
dagvlinder Gentiaanblauwtje eitjes af op de Klokjesgentianen eind juli, in dit geval mag er dus pas
laat gemaaid worden. Ook nesten van de waardmier van deze bedreigde vlindersoort, de Steekmier,
moeten ontzien worden bij het uitvoeren van beheerswerken (1, 6).
Zorg voor de specifieke waterhuishouding van blauwgraslanden: diepe basenrijke kwel is niet per
definitie een randvoorwaarde : dikwijls liggen de blauwgraslanden dicht bij hun inzijggebied, de
grondwaterspiegel bolt op door overstroming van de laagste terreindelen als sturend proces, en het
in de ondiepe ondergrond aanwezige basenrijke grondwater wordt opgeperst. Dit opgeperste water
treedt uit op de grens van het wel en niet overstroomde deel, maw op een hogere positie in de
gradiënt. Voor het behoud van deze lokale processen is het noodzakelijk om afvoer van het
neerslagwater van de laagste delen te voorkomen (anders wordt opbolling en gestuurde kwel
onmogelijk) (1).

1.1.3.7 Herstel en ontwikkeling
 Herstel van natte heischrale graslanden en blauwgraslanden is vaak maatwerk. De te nemen
maatregelen zullen sterk afhankelijk zijn van specifieke omgevingsfactoren (zaadbank, lokaal
gestuurd systeem, afhankelijk van regionale kwel,..).
 Herstel van natte schrale graslanden is mogelijk op verruigde en verboste percelen in de buurt van
de nu nog bestaande dergelijke graslanden. Daarbij spelen de zaadvoorraad in de bodem en de nog
bestaande relicten de belangrijkste rol. Om oude standplaatscondities te herstellen is het in het
algemeen nodig te plaggen. Vooraleer de plagdiepte te bepalen zou aan de hand met boringen en
peilbuizen het bodemprofiel en de hydrologie in kaart gebracht moeten worden. Zo kan nagegaan
worden waar vroeger het water stroomde en waar de laagten waren. Alleen op deze manier kan
bepaald worden waar de zaadbank zit en tot op welke diepte er moet geplagd worden (2).
 Plaggen lijkt het meest effectief in combinatie met ondiep begreppelen. Via deze greppels wordt zuur
neerslagwater afgevoerd waardoor infiltratie wordt voorkomen. Indien nog een voldoende kweldruk
aanwezig is kan het kwelwater dan hoog in de nieuwe wortelzone doordringen. Samen met de
aanwezigheid van zaadbronnen in de buurt van de plagplek moet dit leiden tot duurzaam herstel van
natte schraalgraslandvegetaties (3).
 Begreppeling is niet nodig in de hogere delen van blauwgraslanden, elke afvoer van basenrijk
grondwater dient hier voorkomen te worden. Hier zullen zich drogere vegetaties ontwikkelen met
Gewone dopheide en Kleine zonnedauw (3).
 Om de specifieke hydrologische voorwaarden voor blauwgrasland te herstellen moeten maatregelen
getroffen worden waardoor ondergronds lokaal of regionaal, relatief basenrijk grondwater opwelt.
Voor lokaal gestuurde systemen kan dit door het stopzetten van afwateringen van de laagste delen
van het terrein. Voor regionaal gestuurde systemen is het noodzakelijk dat diepe ontwateringen in de
wijde omgeving worden stopgezet (1).
 Om verdroging tegen te gaan is het niét aangewezen de blauwgraslanden te laten overstromen door
oppervlaktewater. Dit is zeer belangrijk in venige natte ecosystemen, want leidt tot verzuring van de
bodem. In dergelijke omstandigheden zal enkel Liesgras gedijen. Ook eutrofiëring is een gekend
gevolg van overstroming met oppervlaktewater (1).
 (Her)opnemen van een geschikt maaibeheer met aandacht voor de tijdstippen van zaadzetting van
de aanwezige kenmerkende soorten (1).
 Ontwikkelingsduur: 10 jaar (bij herstel) tot 25 jaar (bij ontwikkeling) (9).
1.1.3.8 Potenties tot herstel
De aanwezigheid van zaadbanken of zeer nabije bronpopulaties van de doelsoorten is cruciaal.
Gemiddeld zullen de zeggesoorten goed vertegenwoordigd zijn, terwijl meer kritische soorten ontbreken
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(4). De kenmerkende soorten van natte schrale graslanden bouwen zelden een zaadbank op. Deze
soorten hebben dus geen potenties om in het herstelde grasland te verschijnen, tenzij in de zeer nabije
omgeving nog bronpopulaties van de soort voorkomen (5).
1.1.3.9 Bedreigingen
 Uitsteken van zeldzame planten.
 Verstoring van de delicate waterhuishouding leidt snel tot een achteruitgang van de typische soorten
(drainage, algemene ontwatering, verhoogde invloed van zuur regenwater, overstroming met
voedselrijk water, vermindering van de kweldruk in de winter en voorjaar).
 Onder invloed van eutrofiëring ontstaan soortenarme begroeiingen met dominante grassen zoals
Moerasstruisgras of Gestreepte witbol.
 Zonder jaarlijks maaibeheer evolueren deze vegetaties naar bloemrijke ruigten met Moerasspirea of
Hennegras en op langere termijn naar struweel en bos.
 Begrazing of ander onaangepast beheer leidt tot dominantie van pitrus, Kale jonker wijst op een te
ruw beheer (1).
1.1.3.10 Literatuur
Van Landuyt et al., 1999 (7)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (4)
Verlinden, et al., 1989
Vyvey et al., 1989 (5)
Weeda et al., 1993 (1)
Zwaenepoel et al. 2002

Bal et al., 2001 (9)
Dijkgraaf et al., 1993 (3)
Jansen, 2000 (2)
Oostermeijer et al. 1993 (6)
Runhaar et al., 2004 (8)
Sterckx & Paelinckx, 2003
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1.1.4
1.1.4.1

Natte ruigte met moerasspirea
Beschrijving

Vegetatie van hoog opschietende, blijvende planten
op verwaarloosde natte hooilanden of slootranden.
Het betreft een natte ruigtevegetatie met een
dominant aspect van Moerasspirea, aangevuld met
andere ruigtekruiden.
Dit vegetatietype is vaak terug te vinden als smalle
linten langs oevers van rivieren, beken, sloten en
plassen, maar in de meeste gevallen gaat ze over in
struwelen of moerasbos.
Ook
op
verlaten
natte
graslanden
(bv.
dotterbloemgraslanden) of kapvlakten van bv.
populier kan zich vlaksgewijs een dergelijke
ruigtevegetatie ontwikkelen.
Bwk-code : Hf, Foto : Vlaams Bezoekerscentrum De
Watersnip

1.1.4.2 Kenmerkende soorten (7)
Bosbies, Geoord helmkruid, Hennegras, Koninginnekruid, Moerasbeemdgras, Moerasspirea,
Moeraszegge, Moesdistel, Poelruit, Scherpe zegge, Wolfspoot, Gevleugeld helmkruid, Melkeppe,…
1.1.4.3 Gemakkelijk herkenbare kenmerkende soorten
Moerasspirea, Moesdistel, Wolfspoot, Koninginnekruid, Melkeppe,…
1.1.4.4 Typische, zeldzame en bedreigde soorten (7)
Moerasvaren, Lange ereprijs, Galigaan, Moeraslathyrus,…
Dit vegetatietype is geen typische biotoop voor zeldzame vaatplanten, de bloemenrijkdom van de
strooiselruigten oefent echter een grote aantrekkingskracht uit op insecten, zoals dagvlinders en
zweefvliegen. Het vaak lintvormige verloop langsheen beek en rivier verleent deze ruigten een grote
verbindende functie in het landschap, waar allerlei organismen kunnen gebruik van maken. Broedvogels
van ruige rietvegetaties zijn o.a. Blauwborst en Sprinkhaanzanger.
1.1.4.5 Voorkomen
Deze ruigten komen voor op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke gronden.
Dit vegetatietype kan tijdelijk onder water staan en is terug te vinden in verlaten graslanden, in natte,
voedselrijke kapvlaktes en langs de oevers van rivieren, beken en sloten. Ook in verwaarloosde natte
hooilanden, slootranden enz.. waar sedert langere tijd niet meer gemaaid of begraasd werd, komen
dergelijke ruigten voor.
De oppervlakte in Vlaanderen bedraagt minimaal 1490ha, maximaal 3490ha ha (4).
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1.1.4.6 Regulier beheer (1, 5 ,6)
 Handhaven van de hoge waterstanden of eventueel overstroming in de winter en het voorjaar. In de
zomer kan het waterpeil zakken tot 20-60 cm onder het maaiveld.
 Deze vegetatie kan lange tijd zonder ingrijpen standhouden, eventueel kan extensieve begrazing
plaatsvinden.
 Om verbossing tegen te gaan is soms plaatselijk kappen van boomopslag nodig.
 Ook incidenteel maaien remt de verbossing af (eenmaal om de 3-4 jaar, max. 5 jaar). Deze maaibeurt
gebeurt dan aan het einde van het groeiseizoen (vanaf 1 augustus) en kan doorgaan tot in de
wintermaanden.
 Door jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel, wordt het aandeel van de typische ruigtesoorten
teruggedrongen waardoor matig voedselrijke graslanden kunnen ontstaan (zie 1.1.13. en 1.1.14.) (2).
1.1.4.7 Herstel en ontwikkeling
 Herstel van de waterhuishouding
 Herstel van de waterkwaliteit
 Terugdringen van eventuele verbossing door afzetten van boomopslag
 Ontwikkelingsduur: enkele jaren (bij herstel) tot 10 tot 25 jaar (bij ontwikkeling) (1).
1.1.4.8 Potenties tot herstel
Goede potenties tot herstel. Een aantal kenmerkende soorten bouwt een persistente zaadbank op
(Geoord helmkruid, Hennegras, Koninginnekruid, Bosbies, Poelruit). Ook tijdelijke overstromingen bieden
een belangrijke mogelijkheid voor kolonisatie door doelsoorten (3).
1.1.4.9 Bedreigingen
 Ontwatering
 Omvorming tot productiegrasland
 Vertrapping door begrazing
 Verbossing
1.1.4.10 Literatuur
Bal et al., 2001 (1)
Runhaar et al., 2004 (7)
Schaminée et al., 1996
Sterckx & Paelinckx, 2003
Stortelder et al., 1999 (2)
Van Landuyt et al., 1999 (4)
Verlinden et al., 1989 (6)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (3)
Zwaenepoel, 2004 (5)
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1.1.5
1.1.5.1

Rietland en grote zeggenvegetatie
Beschrijving

Dichte vegetaties, 0.5m tot 2m hoog, gedomineerd
door Riet, Lisdodde en hoog opgroeiende
zeggesoorten.

Bwk-code : Mr en Mc,Foto : Kris Vandekerkhove

1.1.5.2 Kenmerkende soorten (6)
Gele waterkers, Groot moerasscherm, Grote egelskop, Grote lisdodde, Grote watereppe, Hoge
cyperzegge, Holpijp, Kalmoes, Kleine egelskop, Kleine lisdodde, Liesgras, Mannagras, Mattenbies,
Padderus, Pijlkruid, Pluimzegge, Waterdrieblad, Waterzuring, Zwanebloem, Blaaszegge, Scherpe zegge,
Oeverzegge, Stijve zegge, Pluimzegge, Slangewortel, Riet,…
Homogene, wintergemaaide rietbestanden zijn zeer aantrekkelijk voor echte rietbroeders (oa. Kleine
karekiet). Stadia met meer rietruigtekruiden zijn dan weer erg aantrekkelijk voor Rietzanger,
Bosrietzanger en Bruine kiekendief. In struikopslag kan ook Blauwborst voorkomen.
1.1.5.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Riet, Grote egelskop, Grote lisdodde, Grote watereppe, Holpijp, Kleine lisdodde, Pijlkruid, Pluimzegge,
Waterdrieblad, Zwanebloem,…
1.1.5.4 Zeer zeldzame en bedreigde soorten (6)
Moeraswederik, Galigaan, Grote boterbloem, Waterscheerling, Watergras,…

1.1.5.5 Voorkomen
Rietvegetaties vormen smalle linten tot brede gordels in laaggelegen, vochtige, vrij voedselrijke gebieden
(oevers van beken, moerassen, plassen, kanalen en vijvers, andere plaatsen met open water) en in
moerassige terreinen zoals natte duinvalleien en overstromingsvlakten, of op plaatsen waar verlanding
optreedt.
De meeste kenmerkende soorten zijn soorten die kunnen kiemen op een natte (minerale of venige), maar
niet overstroomde ondergrond, op plaatsen waar weinig stroming, beweiding, vervuiling en bemesting is.
Deze vegetatie neemt in Vlaanderen 2410 tot 7680ha in (4).
1.1.5.6 Regulier beheer (1, 2, 3)
 Om verbossing en verstruweling tegen te gaan is een regelmatige maaibeurt nodig. Hierbij wordt het
riet in het winterhalfjaar boven het wateroppervlakte afgesneden. Voor veel planten is het bovendien
belangrijk om de opgestapelde strooiselmat te verwijderen.
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Bij grote oppervlakten wordt het gebied ingedeeld in verschillende blokken die gefaseerd gemaaid
worden. Bij kleine oppervlakten wordt pleksgewijs overjarig Riet behouden. Een geschikte omlooptijd
hierbij is 2-4 jaar. Indien er geen bosvorming optreedt, kunnen langere omlooptijden gehanteerd
worden.
Bij instellen van zomermaaien evolueert de vegetatie naar Dotterbloemgrasland (zie fiche 1.1.2.)
In bloemenrijke ruige rietlanden geeft maaien in het najaar goede resultaten.
Het is aanbevolen rond plaatsen met waterdrieblad kleinschalig te plaggen (3).

1.1.5.7 Herstel en ontwikkeling (1, 2, 3)
 Bij verlanding en verruiging moet een jaarlijks maaibeheer (her)opgenomen worden
 Verwijderen van boomopslag
 Enkele jaren (tot 10jaar voor grote zeggemoeras) in geval van herstel, 10 tot 15 jaar (25 jaar voor
grote zeggemoeras) in geval van ontwikkeling (7).
1.1.5.8 Potenties tot herstel (5)
De meeste kenmerkende soorten verbreiden zich vegetatief. Grote lisdodde en Mannagras kunnen vanuit
een zaadbank opnieuw in de vegetatie komen. Resterende Rietplekken en Grote zeggesoorten zullen
door herstelbeheer verder uitbreiden.
1.1.5.9 Bedreigingen
 Verruiging
 Verbossing
 Te veel stroming, beweiding, vervuiling en bemesting
 Vooral Riet heeft te lijden onder overmatige en nog steeds toenemende eutrofiëring, afvalstorting en
waterrecreatie.
 Externe eutrofiëring moet ten alle prijze voorkomen worden.
1.1.5.10 Literatuur
Bal et al., 2001 (7)
Bergstedt, 1992 (2)
Gryseels, et al., 1989 (1)
Runhaar et al., 2004 (6)
Schaminée et al., 1995 (3)
Van Landuyt et al., 1999 (4)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (5)
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1.1.6
1.1.6.1

Kalkrijke moerasvegetatie
Beschrijving

Lage vegetaties met kleine zeggen, gelegen in
kalkrijke, moerassige laagten.
Een kalkmoeras is een zeer voedselarm veentype,
waarin onder invloed van kalkrijk grondwater kalk in
de toplaag wordt afgezet, zodat de beschikbaarheid
van voedingstoffen heel erg gering is.
In vochtige pannen in de
gelijkaardige vegetaties voor.

kustduinen

komen

In kalkmoerassen bevinden zich grote aantallen
zeldzame
planten
en
diersoorten.
Enkele
kenmerkende, zeer zeldzame planten zijn Parnassia
(foto), Moeraswederik en Moeraswespenorchis.

Bwk-code : Mp, Mkn Foto : Yves Adams, Parnassia

1.1.6.2 Kenmerkende soorten (8)
Teer guichelheil, Parnassia, Moeraswespenorchis, Vleeskleurige orchis, Sierlijke vetmuur, Armbloemige
waterbies,…
1.1.6.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Parnassia (MUB), Moeraswespenorchis, Teer guichelheil,…
1.1.6.4 Typische, zeldzame soorten (8)
Parnassia, Groenknolorchis Moeraswespenorchis, Vleeskleurige orchis, Drienervige zegge
Zomerbitterling, Duingentiaan, Teer guichelheil, Armbloemige waterbies, Bonte paardestaart, Duinrus,
Moerasgamander, Schubzegge, Stippelzegge, Zwarte knopbies, Platte bies, Honingorchis, …
De pioniersfasen van vochtige duinvalleien hebben een hoge faunistische waarde. Op jonge vochtige
pannen met open vegetatie vindt men een typische entemofauna van koloniserende pionierssoorten. De
Rugstreeppad gebruikt meestal tijdelijke, ondiepe plassen met weinig of geen vegetatie.
1.1.6.5 Voorkomen
Voor een goede ontwikkeling en instandhouding is het belangrijk dat de bodem kalkhoudend is. Dat kan
door de aanwezigheid van kalkrijk zand, of door de overstroming met kalkhoudend water, of door zeer
kalkrijke kwel.
Kalkmoerasvegetaties zijn zeer zeldzaam in Vlaanderen. In de Kempen liggen enkele sites met kalkrijke
kwel vanuit kanalen zoals bijvoorbeeld het Buitengoor en het Meergoor. Een andere belangrijke
vindplaats is het Torfbroek in de Brabantse leemstreek.
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Ook natte duinpannen met goed ontwikkelde vegetaties komen nagenoeg niet meer voor. Goed
ontwikkelde natte duinvalleien vindt men in de Westhoek en Ter Yde. Elders zijn nog slechts kleine
fragmenten aanwezig.
De oppervlakte in Vlaanderen is minimaal 41ha en maximaal 170ha (5).
1.1.6.6 Regulier beheer (1, 2, 6)
 In de duinen kan deze vegetatie zonder beheer behouden blijven bij een voldoende natuurlijke
dynamiek (kustprocessen en verstuiving). Op lange duur zal de humuslaag moeten geplagd worden,
tenzij natuurlijke processen (inbraken van de zee) leiden tot een verjonging van de bodem.
 In laagveenmoerassen en in duinvegetaties met onvoldoende dynamiek is een regelmatig
maaibeheer met afvoer van het maaisel noodzakelijk om strooiselophoping en verstruweling te
voorkomen. Het maaien gebeurt dan in de nazomer of herfst. De frequentie van het maaibeheer is
afhankelijk van de mate van strooiselophoping en verstruweling.
 Deze vegetaties zijn te kwetsbaar voor begrazing.
 Het extern beheer streeft naar het beschermen tegen verdroging, eutrofiëring en intensieve recreatie.
 In de winter en het voorjaar moet het grondwaterpeil hoog gehouden worden, met toestroming van –
en liefst zelfs overstroming- door/met basenrijk kwelwater. In de zomer het waterpeil laten zakken tot
20 à 80 cm onder het maaiveld. (1)
1.1.6.7 Herstel en ontwikkeling (1, 2, 6)
 Om de vegetaties te laten ontwikkelen is het kappen van het struweel nodig, in combinatie met het
plaggen van verruigde delen. Daarna wordt een maaibeheer ingesteld.
 Op de natste plaatsen ontstaan poelen met Kranswieren, Kleine waterranonkel en Aarvederkruid. In
deze fase kan reeds een struweelvorming starten met Duindoorn, Schietwilg of Grauwe wilg.
1.1.6.8 Potenties tot herstel
Herstel van kalkrijke duinvegetaties is mogelijk in jonge duinpannen (10-50jaar oud), kunstmatige
afgravingen of door ontginning van vochtige duindoornstruwelen (1, 6).
Vele van de soorten die deze biotoop kenmerken zijn zeer zeldzame soorten. Enkel Sierlijk vetmuur en
Teer guichelheil zouden in staat zijn een zaadbank op te bouwen (7). Dit houdt in dat het weinig
waarschijnlijk is dat verdwenen populaties typische plantensoorten uit de zaadbank terugkomen, eens ze
uit de vegetatie verdwenen. Dispersie vanuit externe bronpopulaties zou noodzakelijk zijn (9). Het behoud
en de bescherming van deze biotoop is prioritair. De potenties tot herstel van te lang verwaarloosde en
verruigde delen zijn miniem.
1.1.6.9 Bedreigingen
 Algemene daling van het grondwaterpeil door waterwinning en drainage.
 eutrofiëring
 Intensieve betreding van potentiële groeiplaatsen.
 Verbossing met Duindoorn (duinpan) of wilgenstruweel, Zwarte els of Sporkehout (alkalisch
laagveen)
1.1.6.10 Literatuur
Sterckx & Paelinckx, 2003 (2)
Vandenbussche et al., 2002 (6)
Van Landuyt et al., 1999 (5)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (7)

Bal et al., 2001 (1)
Bossuyt & Hermy, 2004 (9)
Provoost & Hoffmann, 1996a (3)
Provoost & Hoffmann, 1996b (4)
Runhaar et al., 2004 (8)
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1.1.7
1.1.7.1

Vochtige en natte heide en laagveen
Beschrijving

Open,

laagblijvende

begroeiing

van

dwerkstruikvegetaties met (korst)mossen, grassen en
kruiden op natte, zure en voedselarme zand- of
leemgronden. Het aspect van dit vegetatietype wordt
bepaald door Gewone dopheide.
De plantengemeenschap is vaak al van op afstand
herkenbaar door de bronsgroene kleur van Bruine
snavelbies,

de

bleekgroene

kleur

van

Witte

snavelbies, en de blauwgroene en oranjebruine
kleuren van Gewone dophei.
Bwk-code Ce, Ct, Foto : Johnny Cornelis

Natte heide is eigenlijk een verzameling van een groot aantal verschillende vegetatietypen die meestal in
complex voorkomen en waarvan de soortensamenstelling in belangrijke mate bepaald wordt door het
plaatselijk heersende grondwaterregime en door het beheer. Zo ontstaan onder invloed van een
uitwendige stressfactor (betreding/overstroming) of door plaggen snavelbiesvegetaties met een meer
open structuur dan de Gewone dopheide vegetatie. Samen kunnen de vegetaties van de natte heide
complexe mozaïekpatronen vormen met o.a. snavelbiesvegetaties, borstelgraslandjes, heischrale
graslanden,
droge
heide,
kleine
zeggevegetaties,
veenslenken
en
veenbulten,
oeverkruidgemeenschappen en gagelstruwelen. Op plaatsen waar geplagd werd, vestigen zich
pioniervegetaties.
1.1.7.2 Kenmerkende soorten (9)
Bruine snavelbies, Beenbreek, Kleine zonnedauw, Witte snavelbies, Moeraswolfsklauw, Gewone dophei,
Gevlekte orchis, Heidekartelblad, Klokjesgentiaan, Veenpluis; Ronde zonnedauw, Zompzegge, Zwarte
zegge, Veenbies, Snavelzegge, Knolrus, Veelstengelige waterbies,…
1.1.7.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Gewone dophei, Kleine zonnedauw, Klokjesgentiaan, Veenpluis, Ronde zonnedauw, (Witte en bruine)
snavelbies, Heidekartelblad, …
1.1.7.4 Zeer zeldzame en bedreigde soorten (9)
Slijkzegge, Veenbloembies, Eenarig wollegras, Echt melkviooltje, Kleine veenbes, Lavendelhei (Atl.
Heide), Tweenervige zegge (Atl. Heide),…
Verder is natte heide van een geschikte biotoop voor fauna : een aantal dagvlinders (o.a. Heideblauwtje,
Gentiaanblauwtje, Bont dikkopje en Groentje), reptielen en amfibieën (o.a. Heikikker, Levendbarende
hagedis ), en vogels (o.a. Boomleeuwerik, Boompieper, Roodborsttapuit, Grutto, Wulp) (1).
1.1.7.5 Voorkomen
Dit vegetatietype ontwikkelt zich op zeer natte tot matig natte, zure tot matig zure en al of niet venige
zand- en leemgronden. De oppervlakte natte en vochtige heide in Vlaanderen bedraagt minimaal 689 ha
en maximaal 1505 ha (8).
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1.1.7.6 Regulier beheer
Indien de grondwatertafel permanent hoog blijft kan een natte heide- vegetatie door weinig of geen actief
beheer in stand blijven. Zeer extensieve begrazing is al voldoende. Om de effecten van atmosferische
deposities en verbossing tegen te gaan, is een intensiever beheer nodig onder de vorm van plaggen,
maaien of extensieve begrazing.












Plaggen is een zeer effectieve verschralende maatregel en moet daarom slechts om de 20-40 jaar
uitgevoerd worden. Plaggen kan wel schade toebrengen aan cultuurhistorische waardevolle
elementen. Vooraleer de plagdiepte te bepalen zou aan de hand met boringen en peilbuizen het
bodemprofiel en de hydrologie in kaart gebracht moeten worden. Zo kan nagegaan worden waar
vroeger het water stroomde en waar de laagten waren. Alleen op deze manier kan bepaald worden
waar de zaadbank zit en tot op welke diepte er moet geplagd worden (2).
-Plaggen in stroken van 10-100m², vooral op zuidhellingen kan dieper geplagd worden over een
oppervlakte van 1-10m² zodat steilrandjes ontstaan. De optimale plagdiepte is voor elke heide
verschillend en moet eerst via boringen of profielputten bepaald worden. In de meeste gevallen is
het optimaal om tot op de minerale laag te plaggen.
-In grote terreinen (minimaal 100 ha) mag maximaal 25% van het vergraste deel geplagd worden.
-Wanneer er weinig overgangen naar struweel of bos aanwezig zijn, is het noodzakelijk om
hoopjes dood hout en strooisel te voorzien waar reptielen kunnen overwinteren.
Voor de meeste diersoorten is oktober de meest gunstige maand voor plagwerkzaamheden.
-Na plaggen is een massale vestiging van Berk mogelijk, die Gemakkelijk tegen te gaan is door
begrazing.
Maaien wordt in natte heidevegetaties niet vaak toegepast, maar kan soms wel zinvol zijn omdat
oudere Dopheidestruiken plat vallen en zo andere planten overschaduwen en verdringen (eens in de
twee jaar, in de nazomer of herfst). De maaidata zullen mee bepaald worden door de aan- of
afwezigheid van bepaalde soorten: zo zet de dagvlinder Gentiaanblauwtje eitjes af op de
Klokjesgentianen eind juli, in dit geval mag er dus pas laat gemaaid worden (oktober) (1). Ook nesten
van de waardmier van deze bedreigde vlindersoort, de Steekmier, moeten ontzien worden bij het
uitvoeren van beheerswerken.
Bij begrazing moet de graasdruk zo worden bepaald dat jaarlijks iets meer dan de helft van de
oppervlakte kan worden afgegraasd. In de meeste gevallen lijken voor schapen dichtheden van 1 tot
2 per ha optimaal op jaarbasis. Voor runderen en paarden is dit 0.2 tot 0.5 dieren per ha per jaar. Op
zeer arme bodems wordt het aantal gehalveerd (3). In functie van de heidefauna is het echter beter
om de begrazingsdruk lager te houden (5) en om de heide door een herder met kudde te laten
begrazen zodat er een plaatselijk zeer afwisselende begrazingsdruk is.
Het vochtgehalte in de bodem zal het tijdstip van de begrazing bepalen (seizoens- of jaarrond
begrazing). In relatief droge terreinen is winterbegrazing optimaal. Jaarrondbegrazing is mogelijk bij
terreinen die groter zijn dan 40 ha. Bij seizoensbegrazing is het product van de grootvee-eenheden
maximaal 100 (één schaap = 0.2 GVE) (6).
Gevoelige plaatsen (open zand, steile zuidhellingen, zomen en mantels en vennen, groeiplaatsen van
bijzondere soorten, bv. Beenbreek, Klokjesgentiaan) moeten worden afgesloten voor begrazing.
Het is belangrijk om een aandeel grassen en struiken op de heide te behouden, aangezien een
aantal doelsoorten ervan afhankelijk zijn, bv. Spiegeldikkopje en Groentje (4).
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1.1.7.7 Herstel en ontwikkeling
 Heideherstel moet steeds kleinschalig en gefaseerd gebeuren. Grootschalige, intensieve en snelle
herstelmaatregelen (vooral plaggen en begrazen) vormen een belangrijke bedreiging voor o.a.
reptielen en andere heidefauna (5).
 Herstel en ontwikkeling van vergraste situaties kan snel door plaggen en herstel van de
hydrologische situatie, aangezien de meeste natte-heidesoorten over een persistente zaadbank
beschikken (7).
 Heideherstel waarbij men vertrekt vanuit Pijpestrootjes-grasland is niet mogelijk door plaggen alleen.
Maaien voor de zaadzetting van het gras (juli tot augustus) kan helpen, maar steeds zal er nog een
vervolgbeheer noodzakelijk zijn.
 Grondwaterstandsdaling moet voorkomen/tegengegaan worden. Eventueel opstuwen van grondwater
mag echter niet te snel gaan, maximaal 10 cm per jaar (5).
 Ontwikkelingsduur: enkele jaren (pioniersstadium) tot minimaal 10 jaar (later successiestadium) in
geval van herstel, 10 jaar (pioniersstadium) tot minimaal 25 jaar (later successiestadium) in geval van
ontwikkeling (4).
1.1.7.8 Potenties tot herstel
Voor vochtige en natte heide zijn er soms nog aanzienlijke mogelijkheden voor vegetatieherstel, bv. na
kappen van naaldbos of na plaggen van nog niet lang ontgonnen heideterreinen. Zaden van heidsoorten
bouwen een persistente zaadbank op, dit geldt echter niet voor de meer kritische heidesoorten zoals bv.
Heidekartelblad. De kans dat een soort echter 50 jaar na zaadval nog veel kiemkrachtig zaad in de
bodem heeft is echter miniem (7).
Voormalig landgebruik als akkerland is zeer ongunstig. Wegens het grote aantal akkeronkruiden in de
zaadbank is herstel van de heidevegetatie zo goed als onmogelijk. De zaadbank van de heidesoorten zelf
is waarschijnlijk uitgeput als gevolg van de herhaalde grondbewerkingen.
Dit geldt ook voor het herstel van laagveenvegetaties. Bij een goede waterhuishouding en –kwaliteit kan
een venig aspect hersteld worden. Het herstel van populaties van meer zeldzame soorten (Lavendelhei,
Kleine veenbes,..) kan enkel vanuit relicten in de onmiddellijke omgeving.
1.1.7.9 Bedreigingen
 Door toenemende stikstofdepositie en verdroging veranderen vele heidegebieden in Pijpestrootjegraslanden en verdwijnen bijna alle zeldzame soorten.
 Bij achterstallig beheer of verlaging van de grondwatertafel en van wisselde waterstanden treedt een
verbossing op naar Eiken-berkenbos of struweel.
 Natte heide is zeer kwetsbaar voor betreding.
1.1.7.10 Literatuur
Oostermeijer et al., 1993
Runhaar et al., 2004 (9)
Schaminée et al., 1995
Sterckx & Paelinckx, 2003
Van Dyck et al., 2001 (1)
Van Landuyt et al., 1999 (8)
Van Turnhout et al., 2001 (5)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (7)

Bal et al., 2001 (4)
Bax & Schippers, 1998 (6)
Dolman & Land, 1995 (3)
De Blust, 2004
Palmaerts et al., 2002
Jansen, 2000 (2)
Mitchell et al., 1998 (8)

1-17

1.1.8
1.1.8.1

Droge heide
Beschrijving

Lage begroeiing met Struikhei, (korst)mossen,
grassen, kruiden en eventueel andere dwergstruiken.
De aspectbepalende laag is vaak niet hoger dan 1m.
Plaatselijk kan Den, Berk of struweel aanwezig zijn.
De gemeenschappen kunnen zowel soortenarm als
soortenrijk zijn. Grasachtige planten hebben steeds
een gering aandeel in goed ontwikkelde heiden.
Pijpestrootje en Bochtige smele zijn meestal
aanwezig maar treden doorgaans niet dominant op
(tenzij bij verhoogde N-depositie).
Bwk-code Cg, Cv, Foto : Peter Van de Kerckhove

1.1.8.2 Kenmerkende soorten (12)
Kruipbrem, Liggend walstro, Pilzegge, Struikhei, Zandstruisgras, Rode dophei, Stekelbrem, Tandjesgras,
Fijn schapegras, Bochtige smele, Blauwe bosbes,…
Mogelijke opslag van volgende houtige gewassen : Berk, Grove den, Lijsterbes en Sporkehout en
Zomereik.
1.1.8.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Struikheide, Rode dophei, Stekelbrem, Kruipbrem,…
1.1.8.4 Typische, zeldzame soorten (12)
Grote wolfsklauw, Klein warkruid, Kleine schorseneer, Kleine wolfsklauw,
Droge heidevegetaties zijn doorgaans vrij soortenarm, toch kunnen een aantal zeldzame vaatplanten
voorkomen bv.: Klein warkruid, Rode dopheide (lokaal, omgeving van Brugge en de Hoge Kempen), …
Deze soorten komen voor in de minder vermeste en verzuurde heidevegetaties en zijn bijgevolg zeer
zeldzaam in Vlaanderen.
Mossen en korstmossen spelen een belangrijke rol.
Boomleeuwerik, Boompieper, Nachtzwaluw, Wulp en Roodborsttapuit zijn typisch (doch zeldzame)
voorkomende soorten van open heide of van een mozaïek van open heide, zandvlakte, struwelen en bos.
Aardbeivlinder, Bruine vuurvlinder, Heivlinder, Kommavlinder, Bruine eikenpage en Groentje kunnen hier
eventueel voorkomen.
Heikikker, Rugstreeppad en Knoflookpad zijn zeldzame of bedreigde soorten van deze biotoop. Droge
heidevegetaties zijn verder ook zeer belangrijk voor een groot aantal sprinkhanen, krekels, bijen, wespen
en mieren en de Levendbarende hagedis, Gladde slang en Adder.
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1.1.8.5 Voorkomen
Op droge, zure voedselarme zandgronden met een podzolprofiel, soms ook op iets voedselrijkere
bodems zoals lemige zanden. De afbraak van het bodemmateriaal verloopt traag, waardoor een
humuslaag (mor) gevormd wordt.
Op plaatsen met meer leem en betreding gaat deze vegetatie over in een heischrale begroeiing met meer
grassen en kruiden. Op meer zandige plaatsen waar verstuiving plaatsvindt wordt de heidevegetatie
verdrongen door open plekken met zand en in zeldzame gevallen ook Jeneverbes.
De oppervlakte in Vlaanderen bedraagt minimaal 3730 ha en maximaal 6700 ha (10).
1.1.8.6 Regulier beheer (1, 2, 11)
 Het optimale beheer bestaat uit het begrazen door een schaapskudde en kleinschalig plaggen. Er
moet gestreefd worden naar een mozaïekstructuur die alle leeftijdsklassen van Struikhei bevat. Aan
elk van deze ontwikkelingsstadia zijn immers verschillende organismen verbonden.
 Een actief cyclisch beheer is noodzakelijk om spontane verbossing tegen te gaan. De plaatselijke
omstandigheden en het gewenste streefbeeld bepalen de keuze voor maaien, begrazen, branden of
plaggen.
 Maaien draagt slechts weinig bij aan de noodzakelijke afvoer van voedingsstoffen en leidt
gemakkelijk tot een te eenvormige structuur. De maaifrequentie is afhankelijk van de
productiviteit van Struikhei en varieert naargelang de bodemeigenschappen (8-10jaar). Voor de
verjonging van struikhei en gewone dophei wordt best vroeg in het voorjaar gemaaid.
 Bij begrazing moet de graasdruk zo worden bepaald dat jaarlijks iets meer dan de helft van de
oppervlakte kan worden afgegraasd. In de meeste gevallen lijken voor schapen dichtheden van 1
tot 2 per ha optimaal op jaarbasis. Voor runderen en paarden is dit 0.2 dieren per ha per jaar.
(1,5,6,11). In functie van de heidefauna is het echter beter om de begrazingsdruk lager te houden
en om het gebied door een kudde met herder te laten begrazen (4).
 Natuurlijke begrazing van mozaïeklandschappen waar bv. heide en bos op kleine schaal naast
elkaar aanwezig zijn, gebeurt bij lage begrazingsdruk , 1GVE/10ha (5).
 Het vochtgehalte in de bodem zal het tijdstip van de begrazing bepalen (seizoens- of jaarrond
begrazing). In relatief droge terreinen is winterbegrazing optimaal. Jaarrondbegrazing is mogelijk
bij terreinen die groter zijn dan 40 ha. Vochtige plaatsen met Pijpestrootje worden bij voorkeur
enkel in het voorjaar begraasd. Gevoelige plaatsen (open zand, steile zuidhellingen, zomen en
mantels en inliggende vennen) moeten afgesloten worden voor begrazing.
 Branden (om de 6-12 jaar tot om de 30 jaar op zeer arme bodems – februari) is eerder ongunstig
voor de fauna en wordt beter niet toegepast, maar kan een optie zijn bij uitvoering op beperkte
schaal (0.1-1ha). Golvende scheidingslijnen tussen gebrande en niet gebrande stukken heide
verhogen de diversiteit in microhabitat. Rekolonisatie van de gebrande stukken door
invertebraten en zaden wordt vergemakkelijkt. Branden gebeurt best tijdens vorst of als de
bodem nat is. De vegetatie zelf moet droog zijn en er moet een beetje wind zijn. Te veel wind
zorgt voor een te snelle verspreiding van brand, te weinig wind zorgt echter voor te hoge
temperaturen en een moeilijke regeneratie van heide. Branden is echter niet geschikt om
vergrassing terug te dringen, want bevordert Pijpestrootje (4).
 Plaggen is een zeer effectieve verschralende maatregel en moet daarom slechts om de 20-40
jaar uitgevoerd worden. Plaggen kan wel schade toebrengen aan cultuurhistorische waardevolle
elementen. De optimale plagdiepte is voor elke heide verschillend en moet eerst via boringen of
profielputten bepaald worden. In de meeste gevallen is het optimaal om juist tot op de minerale
laag te plaggen. Voor fauna lijkt begin juli de beste periode om te plaggen, gevolgd door eind
augustus, begin september (11).
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-Plaggen in stroken van 10-100m², vooral op zuidhellingen kan dieper geplagd worden
over een oppervlakte van 1-10m² zodat steilrandjes ontstaan (1, 2, 4).
-In grote terreinen (minimaal 100 ha) mag maximaal 25% van het vergraste deel geplagd
worden.
-Wanneer er weinig overgangen naar struweel of bos aanwezig zijn, is het noodzakelijk
om hoopjes dood hout en strooisel te voorzien waar reptielen kunnen overwinteren.
Voor de meeste diersoorten is oktober de meest gunstige maand voor
plagwerkzaamheden.
-na plaggen is een massale vestiging van Berk mogelijk, die gemakkelijk tegen te gaan is
door begrazing.
De ontwikkeling van een beschermende bosstrook met bijhorende mantel- en zoomvegetatie
voorkomt mestinwaai.

1.1.8.7

Herstel en ontwikkeling (1, 2, 11, 12)

Verboste/beboste terreinen




Op korte termijn is heideherstel mogelijk op arme zandgronden die spontaan verbost zijn of recent
bebost werden. De aanwezigheid van een zaadbank in de bodem of zaadbronnen in de omgeving is
noodzakelijk voor herstel van een goed ontwikkelde gemeenschap. Om na te gaan of ontbossen en
plaggen al dan niet tot resultaten zal leiden, is het noodzakelijk het historisch landgebruik na te gaan.
Zo hebben bv. percelen die op de bodemkaart als ‘plaggenakkers’ worden genoemd doorgaans een
erg dikke organische horizont. Om tot op de minerale bodem te komen zal erg diep moeten geplagd
worden. Zaadbankanalyses en kleinschalige ‘plagproeven’ dragen informatie aan bij de afweging tot
heideherstel.
Bij heideherstel vanuit bos is naast kappen ook plaggen en/of strooiselverwijdering noodzakelijk,
zoniet kan een explosieve ontwikkeling van braam, witbol of adelaarsvaren het herstelproces
belemmeren.

Vergraste/geëutrofieerde terreinen








Plaggen is hier de meest efficiënte verschralingmaatregel. Bij maaien en branden, gevolgd door
verwijderen van het strooisel kunnen ook heel wat nutriënten afgevoerd worden. Deze maatregelen
bieden niet steeds de garantie dat een vergraste heidevegetatie regenereert naar een door Struikhei
gedomineerde vegetatie.
Heideherstel waarbij men vertrekt vanuit Pijpestrootjes-grasland is niet mogelijk door plaggen alleen.
Maaien voor de zaadzetting van het Pijpestrootje (juli –augustus) kan helpen, maar steeds zal er nog
een vervolgbeheer noodzakelijk zijn. Het beste maaitijdstip om Bochtige smele terug te dringen is van
juni tot begin juli. Om Pijpestrootje terug te dringen kunnen ook runderen of paarden ingezet worden
(stootbegrazing in het voorjaar en vroege zomer).
Het starten met begrazing, waar dit lange tijd niet meer plaatsvond, moet voorzichtig gebeuren: in
lage dichtheden (per 100 ha: 2 dieren in de winter, 8 in de zomer, of 3 jaarrond) en in slechts een
deel van het terrein. Voor het tegengaan van vergrassing volstaat begrazing niet, aanvullend moet er
geplagd worden (1, 4).
Ontwikkelingsduur: 10 jaar (bij herstel) tot 25 jaar (bij ontwikkeling) (2).
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1.1.8.8 Potenties tot herstel (12)
Voor heide zijn er soms wel nog aanzienlijke mogelijkheden voor vegetatieherstel, bv. na kappen van
naaldbos of na plaggen van nog niet lang ontgonnen heideterreinen. De kans dat een soort 50 jaar na
zaadval nog veel kiemkrachtig zaad in de bodem heeft is echter miniem (7). Herstel vanuit bos levert
vaak snel resultaat op, zeker voor fauna (vnl. broedvogels van open bos of bosheide). De ontwikkeling
van een echte soortenrijke heide duurt echter langer (8).
1.1.8.9 Bedreigingen (11)
 Zonder actief beheer evolueert heide via spontane successie naar Eiken-berkenbos. Ook de
uitbreiding van Adelaarsvaren kan de typische heidevegetatie verdringen.
 Eutrofiëring en verzuring leiden tot achteruitgang van de structuur en soortenrijkdom. Bij hoge
atmosferische stikstofdeposities en accumulatie van stikstof in de bodem treedt na het openvallen
van het vegetatiedek vergrassing van de heide op. Hierbij ontstaan gedegradeerde droge
heidevegetaties met een dominantie van Bochtige smele of Pijpestrootje. De oorzaken van
vergrassing zijn complex. Droge pijpenstroheides ontstaan op plaatsen waar struikheide overstoven
wordt met zand. Ook een sterk schommelende grondwaterstand, brand en het optreden van
keverplagen van Heidehaantje zijn mogelijke oorzaken van vergrassing.
1.1.8.10 Literatuur
Bal et al., 2001 (2)
De Blust, 2004 (11)
Dolman & Land, 1995 (1)
Govaere & Vandekerkhove, in voorber. (12)
Palmaerts et al., 2002 (3)
Londo, 1991 (5)
Mitchell et al., 1998 (9)
Runhaar et al., 2004 (12)
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Siebel & Piek, 2001 (6)
Sterckx & Paelinckx, 2003
Stortelder et al., 1996
Van Landuyt et al., 1999 (10)
Van Turnhout et al., 2001 (4)
Vyvey, 1989 (7)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (8)

1.1.9
1.1.9.1

Droge heischrale graslanden
Beschrijving

Laagblijvende begroeiing van grasachtige planten,
zoals Tandjesgras, Borstelgras en Pilzegge, in
combinatie met kleinbloemige kruiden zoals bv.
Liggende vleugeltjesbloem en Tormentil.
Er kunnen eveneens dwergstuiken in voorkomen, bv.
Struikheide, maar deze domineren niet. De
verhouding tussen het aandeel grassen en het
aandeel dwergstruiken bepaalt of het een heischrale
vegetatie dan wel een heidevegetatie betreft.
We spreken van een heischrale vegetatie als de
bedekking aan dwergstruiken minder dan 50%
bedraagt.
Bwk-code: Hn, Foto : Luc De Keersmaeker

1.1.9.2 Kenmerkende soorten (10)
Kruipbrem, Pilzegge, Struikhei, Stekelbrem, Tandjesgras, Borstelgras, Liggende vleugeltjesbloem,
Dennewolfsklauw, Heidekartelblad, Trekrus, Tormentil, Liggend walstro, Fijn schapegras.
1.1.9.3 Gemakkelijk herkenbare kenmerkende soorten
Kruipbrem, Struikhei, Stekelbrem, Liggende vleugeltjesbloem, Heidekartelblad, Tormentil
1.1.9.4 Typische, zeldzame soorten (10)
Grote wolfsklauw, Klein warkruid, Rode dophei, Heidekartelblad, Tandjesgras, Kruipbrem,…
Droog heischraalgrasland en heidevegetaties zijn vooral belangrijk voor dagvlinders (bv. Aardbeivlinder
heeft Tormentil als waardplant, Bruine vuurvlinder op zuringsoorten,…),...
1.1.9.5 Voorkomen
Op betrekkelijk zure en voedselarme, soms lemige gronden. De oppervlakte in Vlaanderen bedraagt
minimaal 47 ha en maximaal 130 ha (6).
1.1.9.6 Regulier beheer
 Een actief beheer in de vorm van maaien en afvoeren (één maaisnede, na 15 september (1)),
periodiek plaggen of beweiden is noodzakelijk. De frequentie van deze ingrepen is sterk afhankelijk
van de voedselrijkdom van de bodem.
 In de meeste gevallen lijken voor schapen dichtheden van 1 tot 2 per ha optimaal voor begrazing op
jaarbasis. Voor runderen en paarden is dit 0.2 dieren per ha per jaar (3, 4, 5).
 Indien de kwetsbare soorten Kleine schorseneer en Welriekende nachtorchis aanwezig zijn, is het
beter begrazing te beperken tot nabegrazing in combinatie met maaien en afvoeren van het gewas
laat in het seizoen (half september). Voor nabegrazing is het product van het aantal vee-eenheden en
het aantal naweidedagen maximaal 100 (1).
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Eventueel kan er in de plaats van het maaien een korte begrazing met een hoge veedichtheid
plaatsvinden, op hetzelfde tijdstip. In deze situatie mag niet begraasd worden gedurende het
groeiseizoen (tot 15 september) (1).

1.1.9.7 Herstel en ontwikkeling (12)
 Na plaggen van droge of vochtige heide zal een heischrale vegetatie ontstaan, als overgangsstadium
naar de heidevegetatie. Ook waar de heischrale vegetatie werd verdrongen door
concurrentiekrachtige grassen (Pijpestrootje, Bochtig smele) kan door kleinschalig plaggen getracht
worden de oorspronkelijke vegetatie terug te krijgen. Indien de kenmerkende soorten reeds enkele
jaren voor de aanvang van het herstelbeheer verdwenen zijn, is het herstel van de oorspronkelijke
vegetatie meestal problematisch. Dit houdt vermoedelijk verband met de niet-blijvende zaadbank
(minder dan 5 jaar) van vele bedreigde heischrale soorten en de beperkte
verspreidingsmogelijkheden van de meeste overblijvende plantensoorten. (2)
 Het vervilten van onverteerd strooisel van vooral Bochtige smele moet tegengegaan worden. Een
beheer van jaarlijks, laat in het seizoen maaien en afvoeren, eventueel gevolgd door een extensieve
nabeweiding, is hier te verkiezen boven jaarrond begrazing. Extensieve begrazing leidt zowel tot een
open structuur als tot een lichte verstoring onder vorm van betreding en een lichte aanrijking. Het
product van het aantal vee-eenheden en het aantal weidedagen bedraagt dan maximaal 150 (1). In
sommige gevallen zal kleinschalig plaggen nodig zijn.


Ontwikkelingsduur: 10 jaar (bij herstel) tot 25 jaar (bij ontwikkeling) (7).

1.1.9.8 Potenties tot herstel
In heischrale graslanden waar Struikheide, Gewone veldbies en Schapezuring nog voorkomen, zal de
verdere uitbouw met andere soorten sterk afhankelijk zijn van de afstand tot de dichtstbijzijnde zaadbron,
of de aanwezigheid van een zaadbank. Informatie hieromtrent kan gevonden in voormalige
beschrijvingen van het perceel of uit een zaadbankanalyse. In de meeste gevallen is het niet realistisch
een drastische verhoging van de soortenrijkdom te verwachten, tenzij de typische soorten zich nog in, of
in de nabijheid van het perceel bevinden. Herstel zal enkel mogelijk zijn bij onveranderde abiotiek (8, 9).
1.1.9.9 Bedreigingen
 Te hoge recreatiedruk
 Atmosferische depositie
 Eutrofiëring
 Dominantie van Bochtige smele en Pijpestrootje door een gebrek aan beheer
 Verbossing (bv. opslag van Amerikaanse vogelkers) en vervilting
1.1.9.10 Literatuur
Bal et al., 2001 (7)
Bax & Schippers, 1998 (1)
Dolman & Land, 1995 (3)
Govaere & Vandekerkhove, in voorber. (12)
Palmaerts et al., 2004 (2)
Londo, 1991 (5)
Runhaar et al., 2004 (10)
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Siebel & Piek, 2001 (4)
Sterckx & Paelinckx, 2003
Stortelder et al., 1996
Van Landuyt et al., 1999 (6)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (9)
Verlinden et al., 1989
Zwaenepoel et al., 2002 (8)

1.1.10 Landduin
1.1.10.1 Beschrijving
Dit vegetatietype is eigenlijk een mozaïek van
onbegroeid,
beweeglijk
zand,
mossen
en
korstmossen, en delen van droge graslanden op
zure, voedselarme gronden. Het duinreliëf er is nog
duidelijk zichtbaar.
De vastlegging van de stuifzanden wordt ingeleid
door draadvormige groen- en blauwwieren. Na
verloop van tijd ontstaat een ijle begroeiing van
hoofdzakelijk grasachtige vaatplanten met eventueel
enkele mossen. In dit extreem milieu komt slechts
een gering aantal hogere plantensoorten voor. Het
zijn meestal éénjarige planten met een geringe
bladoppervlakte die aangepast zijn aan de extreem
droge en voedselarme omstandigheden.

Bwk-code : Dm – Ha, Foto : Geert Sterckx

In latere ontwikkelingsstadia kunnen stuifzandvegetaties ontstaan waarin korstmossen en Buntgras een
overheersende plaats innemen (Buntgrasfase). Van zodra er initiële bodemvorming optreedt (opstapeling
van organisch materiaal), kunnen er zich dwergstruiken (heide) vestigen.
1.1.10.2 Kenmerkende soorten (5)
Buntgras, Heidespurrie, Schapezuring, Zandstruisgras, Zandzegge, Zandblauwtje,…
Zandverstuiving is een kenmerkend fenomeen. De reliëfvormen bestaan uit uitgestoven laagten,
opgestoven duinen en niet-verstoven, vochtigere plaatsen.
1.1.10.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
De lage bedekkingsgraad van de vegetatie is typisch. Klein vogelpootje, Heidespurrie, Zandzegge, Klein
tasjeskruid, Ruig haarmos zijn kenmerkende soorten.
1.1.10.4 Typische, zeldzame soorten (5)
De vegetatie is zeer arm aan vaatplanten maar telt wel een groot aantal mossen en korstmossen.
Het is een zeer belangrijke biotoop voor zandloopkevers, andere kevers, spinnen en graafwespen.
Duinpieper, Boompieper, Nachtzwaluw, sprinkhanen (blauwvleugelsprinkhaan), overwinterende padden
(Knoflookpad, Rugstreeppad) en vlinders (Heivlinder) zijn typische, (zeldzame) soorten van deze biotoop.
1.1.10.5 Voorkomen
Op zeer droge kalkarme tot kalkloze, zure voedselarme stuifzanden of op humusloze tot humusarme
zandbodems zonder duidelijke vorming van bodemhorizonten. Dit biotooptype komt voor op plaatsen
waar op (vrij) grote schaal verstuifbaar zand aanwezig is, bv; in grote militaire domeinen en
natuurreservaten in de Kempen (Oudsberg, Kamp van Beverlo, Groot en Klein schietveld). De
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oppervlakte in Vlaanderen wordt tussen 760ha en 1520ha geschat voor Dm, voor Ha is de geschatte
oppervlakte tussen de 1530ha en 3650ha (1).
1.1.10.6 Regulier beheer (2, 3, 4)
 Om successie naar droge heide, struweel of Eikenberkenbos tegen te gaan is het noodzakelijk elke
fixatie van betekenis van de zandverstuiving te voorkomen. In grotere gebieden (groter dan 500ha)
mag verwacht worden dat de zandverstuiving zichzelf langdurig in stand houdt. Minimaal gedurende
een tiental jaren is dan geen actief beheer nodig. Actief beheer is dus vooral nodig in kleine
stuifzanden.
 Plaatselijk plaggen, verwijderen van bosopslag, begrazing, branden of frezen zijn goede maatregelen
om de successie opnieuw te laten beginnen.
 Extensieve begrazing met schapen leidt tot een zeer gevarieerde vegetatie met veel éénjarigen,
waarbij Buntgras en Ruig haarmos ook standhouden. Onder begrazing met pony’s zou een eerder
monotone grasvegetatie ontstaan, met dominantie van Gewoon struisgras (4).
 Extensieve betreding kan helpen bij het open houden van stuifzand, maar de toevoer van nutriënten
die gepaard gaat met recreatie kan leiden tot de ontwikkeling van arme, zure graslanden.
 Intensieve betreding belet de vestiging van de typische plantensoorten en korstmossen.
1.1.10.7 Herstel en ontwikkeling (2 ,3 ,4)
 Voorkomen en tegengaan van stikstofdepositie en mestinwaai kan deels door de ontwikkeling van
een gesloten, voldoende brede beboste bufferzone.
 Kappen en rooien van bomen en verwijderen van de humuslaag.
 Ontwikkelingsduur: enkele jaren (pionierstadium) tot minimaal 25 jaar (laat successiestadium) (3).
1.1.10.8 Potenties tot herstel (6)
Uitgaande van een met Grove den dichtgegroeid stuifzandgebied kan herstel plaatsvinden van stuifzand
met Buntgras en Heidespurrie door middel van kappen en rooien van bomen en het verwijderen van de
humuslaag (2, 3, 4). De herstelmogelijkheden zijn sterk afhankelijk van oppervlakte om verstuiving
mogelijk te maken (2, 3). Pas bij een verstuifbaar areaal van ca 500ha is sprake van een zich langdurig
instandhoudend stuifzand (3). Op kleinere oppervlakten kan via cyclisch beheer (afplaggen) een open
rand gecreëerd en behouden worden. De meerwaarde van dergelijk beheer is afhankelijk van de
kolonisatiemogelijkheden van fauna en flora vanuit de omgeving.
1.1.10.9 Bedreigingen
 Door gebrek aan winddynamiek en door de versnelde successie als gevolg van eutrofiërende
deposities, evolueren de meeste stuifduinen naar heide met een hoog aandeel grassen en bomen.
De resterende relicten zijn meestal te klein om een natuurlijke winddynamiek toe te laten
 Een groot deel van de resterende landduinvegetaties werd bebost of is spontaan overwoekerd door
grassen, struiken en boomopslag.
 Atmosferische deposities vormen een bedreiging voor al deze voedselarme vegetaties.
Korstmosvegetaties zijn zeer gevoelig voor betreding. Langs wandelpaden ontstaan meer gesloten
grazige vegetaties door de lichte voedselaanrijking.
1.1.10.10 Literatuur
Bal et al., 2001 (3)
De Fré & Hoffmann, 2004
Govaere & Vandekerkhove, in voorber. (6)
Palmaerts et al., 2004 (2)
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Runhaar et al., 2004 (5)
Sterckx & Paelinckx, 2003
Van Landuyt et al.. 1999 (1)
Zwaenepoel et al., 2002 (4)

1.1.11 Open vegetatie van de kustduinen (Mosduin – pionierduingrasland op droge
kalkhoudende bodem en gesloten kalkrijk duingrasland)
1.1.11.1 Beschrijving
Na fixatie van droge, onbegroeide zandplekken of
helmduinen kunnen in verschillende successiestadia
mosduinen ontstaan. Mossen en korstmossen zijn er
structuurbepalend.
In een verdere successiefase ontwikkelen mosduinen
zich tot gesloten kalkrijk duingrasland. In dergelijke
graslanden kunnen, afhankelijk van bodem, beheer,
expositie en andere factoren, verschillende
vegetatietypes ontwikkelen.
Mosduinen en duingraslanden komen vaak voor in
menging
met
kruipwilgstruweel
en
duinroosvegetaties.
Bwk-code : Hd, Foto : Marc De Vos

1.1.11.2 Kenmerkende soorten (5)
Mosduinen en pionierduingrasland: Helm, Zandzegge, Duinfakkelgras, Buntgras, Rood zwenkgras, Echt
walstro en Kruipend stalkruid,…. Ook Muurpeper, Zandhoornbloem, Zandmuur, Lathyruswikke,
Kandelaartje en Vroegeling zijn karakteristieke soorten. Vanzelfsprekend worden deze vegetaties ook
gekenmerkt door een groot aantal mossen en korstmossen.
Gesloten kalkrijk duingrasland : verschillende planten kunnen de vegetatie domineren : Rood zwenkgras,
Zachte haver, Duinfakkelgras of Echt walstro. Ook Kruipwilg en Duinroosje kunnen als dwergstruikjes
aspectbepalend zijn. Kenmerkende soorten voor duingraslanden zijn onder andere Gewone ereprijs,
Gewone veldbies, Klein timoteegras, Muizeoor en Goudhaver.
1.1.11.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Helm, Zandzegge, Buntgras, Echt walstro, Kruipend stalkruid, Muurpeper, Zandhoornbloem, Zandmuur,
Lathyruswikke, Kandelaartje, Vroegeling.
Echt walstro, Muizeoor, Klein timoteegras, Goudhaver.
1.1.11.4 Zeer zeldzame en bedreigde soorten (5)
Mosduinen : Duinfakkelgras, Duinviooltje, Duindravik, Duinlangbaardgras en Kegelsilene,… Op
verstoorde, maar schrale plaatsen kunnen ook de zeldzame soorten Knolbeemdgras en Dicht- en
Langgenaald langbaardgras voorkomen. Walstrobremraap parasiteert op Echt walstro.
Gesloten graslanden op kalkhoudende bodem: Zachte haver, Geel zonneroosje, Nachtsilene,
Kalkbedstro, Voorjaarsganzerik, Wondklaver en Liggend bergvlas,…. Zeldzame planten, kenmerkend
voor stikstofarme milieus zijn: Grote tijm, Geelhartje, Bevertjes, Gewone vleugeltjesbloem en Kleine
ratelaar. In licht verstoorde of meer open graslanden kunnen uitgesproken kalkminnende soorten als
Bokkenorchis, Hondskruid en Wit hongerbloempje voorkomen. Minder kalkminnende, zeldzame soorten
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zijn Grote ratelaar, Onderaardse klaver, Klavervreter en Stijf hardgras. Sporadisch komen Borstelkrans,
Grote centaurie, Bergdravik, Gevinde kortsteel, Kuifhyacint en Kleine pimpernel voor.
1.1.11.5 Voorkomen
Op vooral droge, neutrale tot kalkrijke zandgronden in de duinen. Ook in de van oorsprong kalkarme
duinen kan dit graslandtype voorkomen, in een smalle zone vlak achter de zeereep. Dit vegetatietype kan
zich vestigen op open, maar niet meer stuivend zand. De oppervlakte kalkrijk duingrasland (Hd) bedraagt
in Vlaanderen minimaal 580ha en maximaal 1420 ha (3).
1.1.11.6 Regulier beheer
 Zowel maaien als begrazen lijken geschikte beheermaatregelen. Terreinervaringen leren dat onder
beide beheersvormen verschillende mooie vegetaties tot ontwikkeling komen, waardoor het moeilijk
is te besluiten welke beheersvorm meest aangewezen is (6).
1.1.11.7 Herstel en ontwikkeling (7)
 Verstruweling door voornamelijk Wilde liguster, Meidoorn, Zomereik en Sleedoorn moet tegengegaan
worden door het cyclisch openkappen van de vegetatie, het ruimen van strooisel en vervolgens
jaarlijks maaien of begrazen.
 Duindoorn wordt amper aangevreten door herbivoren, Duinriet daarentegen kan wel teruggedrongen
worden door begrazing.
 Ontwikkelingsduur: 10 jaar (bij herstel) tot 25 jaar (bij ontwikkeling) (8).
1.1.11.8 Potenties tot herstel
Herstel van duingrasland zou goed mogelijk zijn, zelfs na een volledige verstruweling. In vochtige
omstandigheden gaat dit vrij snel (10 jaar), in droge graslanden zal pas na een langere periode een
waardevol duingrasland kunnen ontwikkelen (6).
1.1.11.9 Bedreigingen






Urbanisatie en bemesting van goed ontwikkelde duinkalkgraslanden
Atmosferische depositie
Overbetreding door recreanten en verstruweling vormen de belangrijkste bedreiging.
Overmatige fixatie van de duinen en luchtvervuiling leiden plaatselijk tot eutrofiëring. Hierdoor gaan
de typische korstmossenflora en zeldzame plantensoorten achteruit.

1.1.11.10 Literatuur
Sterckx & Paelinckx, 2003
Stortelder et al., 1996
Van Landuyt et al., 1999 (3)
Van Landuyt et al., 2004 (5)

Bal et al., 2001 (8)
De Fré & Hoffmann, 2004
Provoost, S., unpubl. data (6)
Provoost et al., 2002 (7)
Provoost & Hoffmann, 1996a, b (1) (2)
Runhaar et al., 2004 (4)
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1.1.12 Kalkgrasland
1.1.12.1 Beschrijving
Kalkgraslanden zijn droge tot halfdroge graslanden
op basenrijke bodems.
Deze graslanden worden gekenmerkt door een zeer
grote soortenrijkdom. Een veertigtal soorten per
vierkante meter is niet uitzonderlijk, waaronder vele
orchideeën..
Zowel de kruidlaag als de moslaag zijn goed
ontwikkeld maar de kruidlaag groeit niet hoog uit
(maximaal enkele decimeters).
Deze graslanden zijn gelegen op zonnige hellingen
wat, samen met de geringe productiekracht van de
kruidlaag, tot een grote variatie in microniveau leidt
(verschillen in verweringsgraad van het substraat,
verschillen
in
expositie,
begrazingsen
betredingsdruk enz…).

Bwk-code : Hk, Foto : Kris Vandekerkhove

1.1.12.2 Kenmerkende soorten (6)
Bosorchis, Breed fakkelgras, Zeegroene zegge, Ruige weegbree, Gewone agrimonie, Blaassilene,
Gewone vleugeltjesbloem, Kruipend stalkruid, Wilde marjolein, Stijve ogentroost, Kleine pimpernel,
Gulden sleutelbloem,…
1.1.12.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Gulden sleutelbloem, Wilde marjolein, Kleine pimpernel, Gewone vleugeltjesbloem
1.1.12.4 Typische, zeer zeldzame soorten (6)
Kalkbedstro, Gevinde kortsteel, Duifkruid, Bergdravik, Aarddistel, Grote centaurie, Voorjaarsganzerik,
Borstelkrans, Kalkwalstro, Wondklaver, Geelhartje, Kuifvleugeltjesbloem, Smal fakkelgras.
Aapjesorchis, Bokkeorchis, Hondskruid, Bergnachtorchis, Poppenorchis, Mannetjesorchis, Honingorchis,
Bruinrode wespenorchis, Soldaatje, Grote muggenorchis.
Voor een aantal zeer zeldzame dagvlinders als Dwergblauwtje, Kalkgraslanddikkopje, Groentje en
Boswitje is de uitbreiding en de onderlinge verbinding van kalkgraslanden erg belangrijk.
1.1.12.5 Voorkomen
Kalkgraslanden zijn vooral gelegen op droge, zwak zure tot neutrale (kalkrijke of oppervlakkig ontkalkte),
matig voedselrijke krijtbodems. Dit type grasland komt vooral voor op zonnige hellingen.
In Vlaanderen komen kalkgraslanden enkel voor in ZO-Limburg. De oppervlakte bedraagt ongeveer 3666 ha (7). De belangrijkste groeiplaatsen liggen in het reservaat Tiendeberg te Kanne. Het betreft geen
kalkgraslanden in de stricte zin van het woord, maar op basis van het voorkomen van een aantal typische
kalkgraslandsoorten worden deze vegetaties tot kalkgraslanden in de ruime zin gerekend (zie ook
Zwaenepoel et al., 2002 (8)).
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1.1.12.6 Regulier beheer
 Een periodiek begrazingsbeheer is de meest aangewezen beheersvorm (1, 9).
 Kleine geïsoleerde percelen komen eerder in aanmerking voor een maaibeheer, waarbij de
vestigingskansen voor veel soorten verminderen (1, 9).
 De beweiding is optimaal door mergellandschapen : kort en vrij intensief in de voorzomer, langer en
minder intensief van het najaar tot de winter. In de meeste gevallen lijken voor schapen dichtheden
van 1 tot 2 per ha optimaal op jaarbasis (2,3,4). Het product vee-eenheden en het aantal weidedagen
is maximaal 150 (5).
 Een (minder goed) alternatief is maaien in de eerste helft van augustus, eventueel met nabeweiden
(0.2 GVE/ha, het product GVE en het aantal naweidedagen is 100) (5).
1.1.12.7 Herstel en ontwikkeling (1)
 Herstel van kalkgraslanden uit verboste of verstruweelde vegetaties is mogelijk door het verwijderen
van de opslag.
 Als gevolg van atmosferische depositie en gebrek aan aangepast beheer kunnen de graslanden
overwoekerd worden door Gevinde kortsteel. Herstelbeheer bestaat uit een extensieve begrazing
met mergellandschapen, aangezien enkel dit ras deze soort eet.
 In verruigd en vervilt grasland kan herstel van het kalkgrasland plaatsvinden door het verwijderen van
de meeste struiken en gedurende een aantal jaren twee maal per jaar te maaien en af te voeren.
 Ontwikkelingsduur: 10 jaar (bij herstel) tot 25 jaar (bij ontwikkeling)
1.1.12.8 Potenties tot herstel
Indien de kenmerkende soorten reeds uit de vegetatie zijn verdwenen, zijn de kansen op herstel van een
soortenrijk kalkgrasland klein, tenzij zich in de onmiddellijke nabijheid relicten van goed ontwikkelde
kalkgraslandjes bevinden (12).
1.1.12.9 Bedreigingen
 Stopzetten van het maai- of begrazingsbeheer leidt tot opslag met struweel en bomen, die in een
latere fase overgaan naar loofbos. Een ander mogelijk gevolg van een gebrek aan beheer is de
dominantie van Gevinde korststeel.
 Intensivering van bemesting leidt tot soortenarme cultuurgraslanden met dominantie van Gewone
kropaar en Engels raaigras.
 Inspoeling van nutriënten uit hogergelegen landbouwgronden.






Overmatige betreding en selectief inzamelen van zeldzame plantensoorten.
Atmosferische depositie.
Grootschalige winning van kalksteen.
Verstruweling en verbossing.

1.1.12.10 Literatuur
Sterckx & Paelinckx, 2003 (11)
Van Landuyt et al., 1999 (7)
Verlinden et al., 1989 (10)
Vyvey, 1986 (12)
Zwaenepoel et al., 2002 (8)

Bal et al., 2001 (1)
Bax & Schippers, 1998 (5)
Dolman & Land, 1995 (4)
Londo, 1991 (2)
Runhaar et al., 2004 (6)
Schaminée et al., 1996 (9)
Siebel & Piek, 2001 (3)
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1.1.13 Soortenrijke graasweide
1.1.13.1 Beschrijving
Door runderen of schapen begraasde graslanden op
vochtige tot vrij droge, voedselrijke bodem.
Het beweidingsbeheer leidt tot de bevoordeling van
rozetplanten in een lage begroeiing. Er is een grote
horizontale
diversiteit
in
deze
graslanden.
Mestplekken en de ermee gepaard gaande
selectieve begrazing zorgen voor een afwisseling van
kort afgevreten gras en hoger opgroeiende pollen,
daarom
niet
met
een
verschillende
soortensamenstelling.
Bwk-code : Hp*, Hpr*, Foto : Ruben Walleyn

1.1.13.2 Kenmerkende soorten (6)
Beemdkamgras, Madeliefje, Ruw beemdgras, Veldbeemdgras, Rood zwenkgras, Beemdlangbloem,
Gewoon struisgras, Witte klaver, Smalle weegbree, Grote weegbree, Knoopkruid, Paardebloem,
Biggekruid, Gewone hoornbloem, Scherpe boterbloem, Kruipende boterbloem, Gestreepte witbol,
Gewoon duizendblad, Glanshaver, Zachte dravik, Speerdistel, Klein streepzaad, Gewone kropaar,
Hopklaver, Kleine klaver, Vertakte leeuwetand, Ruwe smele, Tijmereprijs, Hazezegge, Pinksterbloem,…
1.1.13.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Madeliefje, Beemdkamgras, Witte klaver, Smalle weegbree, Knoopkruid, Biggekruid, Pinksterbloem,
Scherpe- en Kruipende boterbloem, Paardebloem, Gewone hoornbloem, Gestreepte witbol, Gewoon
duizendblad, …
1.1.13.4 Zeldzame en bedreigde soorten (6)
Weidekervel, Weidekerveltorkruid, Steeneppe, Spits havikskruid, Welriekende agrimonie, Stengelloze
sleutelbloem, Bochtige klaver, Geelgroene vrouwemantel,…
1.1.13.5 Voorkomen
Op vochtige tot vrij droge, basische tot vrij zure bodem. Het komt vooral voor op van nature voedselrijkere
klei- en zavelgronden, maar kan zich bij voldoende bemesting ook ontwikkelen op van nature schralere,
zandige of zelfs venige gronden.
1.1.13.6 Regulier beheer (7)
 Bemesting (maximaal 25 kg N (P,K) /ha.j), bij voorkeur onder vorm van vaste stalmest (8).
 Beweiding in relatief hoge dichtheden (3 GVE per ha) (3,2).
 Laat inscharen van het vee is gunstig voor de bloei en zaadzetting van voorjaarsbloeiers zoals
Pinksterbloem (vanaf eind mei of later).
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1.1.13.7 Herstel en ontwikkeling
 Stopzetten van eventuele overbemesting (>25kg N/ha.j) (8)
 In sterk bemeste situaties kan tijdelijk een verschralend maaibeheer gevoerd worden, aanvullend op
de beweiding. Bij het starten van begrazing van hoogproductieve graslanden wordt het vee
ingeschaard wanneer het gras gemiddeld 15 cm hoog is. Na verloop van tijd zal dus steeds later
ingeschaard worden, naargelang de afnemende productie van de graslanden als gevolg van het
verschralingsbeheer. Door het later inscharen krijgen steeds meer soorten de gelegenheid om zaad
te vormen. Wanneer het vee te laat ingeschaard wordt, zullen de grassen te hoog opgeschoten zijn
(20 tot 30cm), platvallen en de grasmat zal vervilten.
1.1.13.8 Potenties tot herstel
Een aantal minder kritische doelsoorten kan zich vrij snel vestigen, maar bijna steeds in lage
bedekkingen en geringe aantallen. Zeer soortenrijke vegetaties met veel zeldzame soorten zijn in een
agrarische omgeving niet te verwachten (5). De aanwezigheid van zaadbronnen in de omgeving is dus
noodzakelijk om een soortenrijke weidegrasland te bekomen.
1.1.13.9 Bedreigingen
 Het aantal hoogproductieve grassen neemt toe met vermesting en vertrappeling door vee, waarbij
gelijktijdig ook het soortenaantal afneemt.
 Ontbreken van beheer leidt tot vervilting en verbossing.
1.1.13.10 Literatuur
Schekkerman, 2002 (1)
Siebel & Piek, 2001 (2)
Verlinden et al., 1989
Zwaenepoel et al., 2002 (4)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (5)

Bal et al., 2001
Bax & Schippers, 1998 (8)
Demolder et al., 2003 (7)
Runhaar et al., 2004 (6)
Schaminée et al., 1996 (3)
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1.1.14 Bloemenrijk hooiland
1.1.14.1 Beschrijving
Hooilanden met een uitbundige bloei op vochtige tot
vrij droge, neutrale tot basische en doorgaans
voedselrijke gronden met veel schermbloemigen en
composieten (glanshavergraslanden). Indien deze
graslanden niet gehooid, maar wel beweid worden,
worden soortenrijke cultuurgraslanden bekomen.
Vroeg in het voorjaar bloeien Paardebloem,
Pinksterbloem en Madeliefje en verschillende
klaversoorten. Later, in mei, worden deze soorten
ingehaald door hoogopschietende stengels van
grassen en kruiden, vooral schermbloemigen.
Bwk-code : Hu, Foto : Peter Van de Kerckhove

1.1.14.2 Kenmerkende soorten (5)
Glanshaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Knoopkruid, Engels raaigras, Gewoon struisgras,
Kropaar, Veldzuring, Gewoon reukgras, Smalle weegbree, Gewone paardebloem, Witte klaver, Gewone
hoornbloem, Ruw beemdgras, Scherpe boterbloem, Kruipende boterbloem, Beemdkroon, Gewone
pastinaak, Weideklokje, Madeliefje, Margriet, Gewone brunel, Pinksterbloem, Rood zwenkgras, Gewoon
biggenkruid, Kleine klaver, Rode klaver, Zachte dravik, Gewoon duizendblad, Moerasrolklaver, Zachte
ooievaarsbek, Voederwikke, Vertakte leeuwentand, Veldlathyrus, Klein streepzaad, Beemdkamgras,
Beemdlangbloem, Beemdooievaarsbek, Draadereprijs, Fraaie vrouwenmantel, Gekielde dravik, Gewone
ereprijs, Heggedoornzaad, Fluitekruid, Goudhaver,…
1.1.14.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Gewone paardebloem, Gewone hoornbloem, Witte klaver, Rode klaver, Scherpe boterbloem, Kruipende
boterbloem, Rapunzelklokje, Weideklokje, Madelief, Margriet, Gewoon biggenkruid, Gewoon
duizendblad, Gewone ereprijs, Heggedoornzaad, Voederwikke, Veldzuring,…
1.1.14.4 Zeldzame en bedreigde soorten (5)
Weidekerveltorkruid, Weidekervel, Spits havikskruid, Kale vrouwenmantel, Geelgroene vrouwenmantel,
Bochtige klaver,…
Deze hooilanden kunnen enkele zeer zeldzame vaatplanten bevatten, maar zijn eerder zeer belangrijk
voor allerlei bloembezoekende insecten (dagvlinders, boktorren, zweefvliegen,..) en spinnen. Een aantal
vogels (Paapje, Grauwe klauwier) komen in deze biotoop foerageren, voor weidevogels is het een
belangrijk broedgebied.
1.1.14.5 Voorkomen
Idem als de soortenrijke cultuurgraslanden.
Op vochtige tot vrij droge, basische tot vrij zure bodem. Het komt vooral voor op van nature voedselrijkere
klei- en zavelgronden, maar kan zich bij voldoende bemesting ook ontwikkelen op van nature schralere,
zandige of zelfs venige gronden. Areaal in Vlaanderen : minimaal 1880 ha en maximaal 2950 ha (6).

1-33

1.1.14.6 Regulier beheer (7, 8)
 Bemesting (maximaal 25 kg N(P,K) /ha.j bij voorkeur onder vorm van vaste stalmest. (1). Bax &
Schippers hanteren een hogere maximale mestgift van 50 kg zuivere stikstof /ha/j (2).
 De aard en de intensiteit van het beheer hebben een grote invloed op de samenstelling en de
structuur van de vegetatie. Doorgaans worden twee maal per jaar gemaaid (tweede helft van juni,
begin juli voor graslanden met een vrij hoge productie; eind juli of begin augustus voor minder
productieve graslanden voor de eerste maaibeurt, de tweede maaibeurt volgt dan in september).
 Indien in september de productie onvoldoende is voor een tweede maaibeurt, maar de vegetatie te
hoog staat om zo de winter in te gaan, is beweiding in een goede optie. Bovendien is de onderlaag
van de kruidvegetatie sterker ontwikkeld als er behalve gehooid, ook af en toe beweid wordt. Hierbij
is het product van het aantal GVE met het aantal naweidedagen maximaal 100 (1).
 De continuïteit van het beheer is belangrijk voor het behoud van soorten (weinig spreiding in de
maaitijden per perceel). Door de randen van het perceel slechts een maal om de paar jaar te maaien,
worden geleidelijke overgangen naar bos of struweel gecreëerd. Wanneer het perceel niet grenst aan
struweel of bos, is het aangewezen een strook niet te maaien om de nodige
overwinteringsmogelijkheden voor insecten te bieden.
 Aanpassen van het maaibeheer aan weidevogels :
 creëren van vluchtstroken. Uit onderzoek blijkt dat percelen met vluchtstroken door gruttofamilies
aanmerkelijk meer worden bezocht dan geheel gemaaide percelen. Wel moeten de stroken
voldoende breed zijn (minimaal 3 m) (2).
 uitstel van de eerste maaidatum. Deze maatregel is bewezen effectief voor het broedsucces, met
als gevolg dat de meer kritische vogels zoals de grutto een duidelijke voorkeur hebben voor laat
gemaaide percelen boven vroeg gemaaide. Ook voor het overleven van de kuikens is het
gunstiger om laat te maaien. (2)
1.1.14.7 Herstel en ontwikkeling
 Herstel van niet beheerde of te intens beheerde graslanden kan door een verschralend beheer op te
nemen (twee maal per jaar maaien met afvoeren, eerste maaisnede juni-juli, tweede maaisnede in
september) (1).
 De omvorming van zwaar bemeste graslanden tot bloemenrijke hooilanden is afhankelijk van de
aanwezigheid van voldoende zaadbronnen in de bodem of in de onmiddellijke omgeving. Een
verhoogde maaifrequentie (eerste maaisnede in de eerste helft van juni, tweede maaisnede in
september) is aangewezen om het verschralingsproces te versnellen. Ook nabeweiden kan de
kiemingsmogelijkheden van nieuwe soorten nog bevorderen (3, 4).
 Bij dominantie van Gestreepte witbol of Engels raaigras dient men een aantal jaren vroeg te maaien
(eind mei, uiterlijk eerste week van juni). Zo kunnen kruiden en minder productieve grassen vroeger
doorgroeien en wordt de hergroei van dominante grassen onderdrukt (7).
 Zeker in de beginfase van het herstel- en ontwikkelingsbeheer moet botanisch beheer een grotere
prioriteit krijgen dan beheermaatregelen in functie van fauna. Bv. maaien voor half juni is niet gunstig
voor weidevogels, voor ontwikkelingsbeheer is het echter funest om niet te maaien. Juist in deze
periode moet er frequent gemaaid worden om zo veel mogelijk nutrientenrijke biomassa af te voeren.
(2).
 Ontwikkelingsduur: 10 jaar (bij herstel) tot 25 jaar (bij ontwikkeling) (3)
1.1.14.8 Potenties tot herstel
Vertrekkende vanuit intensief gebruikte landbouwgronden is het bijzonder twijfelachtig om opnieuw een
zeer hoge soortenrijkdom te verkrijgen. Landschappen met veel relichtpopulaties, bv. holle wegen en
bermen hebben hiervoor meer potentie (9). Graslanden met dominantie van Fluitekruid of Peen en
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Gewone Bereklauw, Heggedoornzaad, Rood zwenkgras en klavers, Veldzuring, Scherpe boterbloem,
Margriet, Brunel, Grasmuur, Gewone hoornbloem en Gewoon reukgras wijzen op potenties voor herstel
van een goed ontwikkeld bloemenrijk hooiland (7).
1.1.14.9 Bedreigingen
 Gebrek aan beheer leidt tot verruiging en bosvorming.
 Een te intensief beheer (veelvuldig maaien en intensiever beweiden), meestal gekoppeld aan een
zwaardere bemesting, leidt tot een soortenarme begroeiing zonder opvallend seizoensaspect.
 Overstromingen worden slecht verdragen
 Intensivering van de landbouw: herbicidengebruik, omvorming van hooi- naar begrazingsbeheer,
scheuren en bemesten van grasland, beplanting met populier
1.1.14.10 Literatuur
Schekkerman, 2002 (1)
Van Landuyt et al. 1999 (6)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (9)
Verlinden et al., 1989
Zwaenepoel et al., 2002 (7)

Bal, Beije, et al., 2001 (3)
Bax & Schippers, 1998 (2)
De Blust et al., 1985
Demolder, et al., 2003 (8)
Runhaar et al., 2004 (5)
Schaminée et al. 1996 (4)
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1.1.15 Wildakker - onkruidakker
1.1.15.1 Beschrijving
Een wildakker is een stuk land, soms binnen het bos,
soms op voormalige landbouwgrond grenzend aan
bos, waar meerdere soorten graan of andere teelten
worden verbouwd.
De granen of andere gewassen worden niet gezaaid
om ze te oogsten, maar wel als voedsel voor wild om
zo de wildstand te verhogen voor de jacht.
Vooral in naaldbestanden zijn deze wildakkers van
groot belang : enerzijds om schade aan de
bosbestanden te voorkomen, anderzijds om enige
wildstand in het bos te bekomen en te behouden.
Waar een natuurlijke ontwikkeling van kruidenrijke
ruigten mogelijk is, spreken we van een
onkruidakker.

Foto : Arno Thomaes

1.1.15.2 Kenmerkende soorten (1)
Menging van rogge en tarwe, spelt of andere landbouwgewassen (maïs,..). Er kan onderscheid gemaakt
worden tussen twee types gewassen : hakvruchten (bv. aardappelen, boekweit) en granen. Teelten van
hakvruchten hebben een meer open structuur, er kan meer licht doordringen tot op de bodem dan bij
graanteelten. Deze twee types gewassen kunnen dan ook door een specifieke kruidenflora begeleid
worden, bv. Echte kamille, Bleekgele droogbloem, Gewone veldsla, Blaassilene, Akkerleeuwebekje,
Aardaker, Zeegroene ganzevoet.
1.1.15.3 Zeer zeldzame en bedreigde soorten (1)
De akker geeft insecten zoals bijen, hommels en vlinders een kans en kan een bloemrijk beeld geven.
Naast insecten vinden we op de akker ook knaagdieren en vogels terug die leven van zaden en insecten.
Bolderik, Groot en Klein spiegelklokje, Muurganzenvoet, Nachtkoekoeksbloem,…zijn er bijzondere
soorten.
1.1.15.4 Voorkomen
Op open plekken in het bos, verlaten stukjes grond. Hoofdzaak is dat de gewassen voldoende zonlicht
hebben.
1.1.15.5 Regulier beheer
 Het verbouwen van verschillende gewassen naast elkaar of in menging geniet de voorkeur.
 Een wijd plantverband leidt tot een gunstige ontwikkeling van de bodemflora.
 Niet enkel het gewas zelf is belangrijk in functie van de wildstand, een goed ontwikkelde mantel-en
zoomvegetatie als overgang naar de bosbestanden is net zo belangrijk als voedings- en
dekkingsbiotoop voor fauna.
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Dergelijke akkers worden extensief bewerkt, met ander woorden elk gebruik van pesticiden en
meststoffen wordt vermeden.

1.1.15.6 Herstel en ontwikkeling
Ploegen, inzaaien en bemesten en gebruik van pesticiden zijn vaak gangbare praktijken op wildakkers.
Deze akkers hebben in principe maar een beperkte ecologische waarde en zijn derhalve te mijden in
ecologisch waardevolle bossen en vegetaties. In plaats van de klassieke wildakker met gecultiveerde
voedergewassen moet zoveel mogelijk gekozen worden voor de natuurlijke ontwikkeling van kruidenrijke
ruigten - onkruidakker.
1.1.15.7 Bedreigingen
Niet bedreigde biotoop.
1.1.15.8 Literatuur
Al et al., 1995
Econnection, 1997
Petrak, 2000
Runhaar et al., 2004 (1)
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1.1.16 Soortenrijke landbouwakker
1.1.16.1 Beschrijving
Akkers zijn gronden, gebruikt voor het telen van een landbouwgewas. Jaarlijkse volgen ingrepen als
bodembewerking, inzaai of aanplanten en oogst elkaar op. Deze vaste cyclus heeft als gevolg dat vooral
eenjarige planten kans hebben zich te vestigen. Mechanische of chemische bestrijdingsmethoden
dunnen het soortenaanbod verder uit. De meest voorkomende planten op akkers zijn dan ook het huidig
geteelde gewas en soms ook hier en daar het gewas, overblijvend van vorige teelten (= soortenarme
akkers).
Akkers van biologische teelten worden slechts in kleine mate behandeld met pesticiden en herbiciden en
kunnen waardevolle akkervegetaties opleveren, biotoop voor bv. Geelgors en Grauwe gors (=
soortenrijke akkers).
Voorbeelden van akkerkruiden zijn : Blauw walstro, Varkensgras, Akkerwinde, Echte kamille, klaprozen,
Ook Eenjarige hardbloem, Korenbloem, Echte kamille en Gele ganzebloem kunnen hier voorkomen.
Korensla, Bolderik en Spiegelklokje zijn zeer zeldzame akkeronkruiden.
1.1.16.2 Fauna en Flora
Typerende akkerkruiden zijn de laatste decennia in snel tempo achteruitgegaan, zowel in soorten als in
aantallen, als gevolg van intensieve landbouwpraktijken.
Bouwland is een broedbiotoop voor zangvogels, steltlopers als kievit en scholekster, patrijs, kwartel en de
grauwe kiekendief. Op bouwland gaat het vooral om standvogels.
Ook de hamster is afhankelijk van akkerland.
Bij intensief landbouwgebruik zullen deze soorten verdwijnen.
1.1.16.3 Regulier beheer
 Soortenarme akkers binnen bos moeten vermeden worden. Niet enkel zijn het arme vegetaties,
vanuit de akkers kunnen eveneens pesticiden en meststoffen uitspoelen en door de bosgebonden
vegetaties opgenomen worden, wat leidt tot verarmde situaties.
1.1.16.4 Herstel en ontwikkeling
 Verminderd gebruik van herbiciden, pesticiden en meststoffen.
 Het is belangrijk een bemestings- en pesticidevrije zone in te stellen aan de rand van de akker
(minimum 5m). Hier krijgen typische akkerkruiden een kans zich te vestigen en voort te planten, waar
dit door bewerkingen allerhande in de eigenlijke akker niet meer mogelijk is (zie ook
perceelsrandbeheer www.vlm.be/beheerovereenkomsten). Ook akkervogels maken gebruik van deze
stroken. Ruigten, verwilderde hoekjes in de onmiddellijke nabijheid van akkerland vormen bovendien
levensnoodzakelijke dekkingsmogelijkheden voor de hamster.
 Deze niet-bewerkte akkerranden zijn in het bijzonder zeer belangrijk langsheen bestaande hagen,
houtkanten, sloten, op hellingen enz..
 Bij braaklegging en het creëren van soortenrijke akkerranden worden zogeheten beetle banks
bekomen, gunstig voor akkervogels.
 Afgezien van akkerrandbeheer, kunnen ook centraal in de akker stroken land niet bewerkt worden.
Indien deze stroken parallel aan de ploegrichting werden ingericht, hoeven zij geen hinder te
betekenen voor een vlotte bewerking van het land.
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De floristisch en faunistische waarde van deze bewerkte graslanden in hun geheel vergroot
aanzienlijk indien zij afgezoomd worden door hagen of houtkanten. Grenzend aan bos moet getracht
worden elke input van pesticiden en meststoffen in de mantel-en zoomvegetatie te vermijden. Een
zone van minstens 2m breed, grenzend aan de zoomvegetatie wordt in ideale situaties niet bemest of
behandeld met pesticiden.

1.1.16.5 Bedreigingen
Omvorming naar soortenarme intensief bebouwd akkerland, of ander landgebruik.
1.1.16.6 Literatuur
Schekkerman 2002
Office National de la Chasse & ZENECA
Sopra
Valck et al., 2001
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1.2

Lijnvormig

1.2.1
1.2.1.1

Rivier – beek
Beschrijving

Onder deze noemer worden alle lijnvormige wateren
samengebracht. Zo zijn er beken, rivieren en
grachten,
waarbij
ze
ook
slechts
tijdelijk
watervoerend kunnen zijn.
De stromen zelf staan vaak in verbinding met, of
bieden plaats aan andere belangrijke biotopen, zoals
rietvegetaties, ruigtes, laagveensituaties, natte
graslanden, plassen, poel enz..
In het kader van deze studie worden rivieren en
beken samengebracht als lijnvormig, natuurlijk
stromend water. Ze worden gekarteerd van zodra zij
meer dan 0.5m breed zijn.

Foto : Véronique Delanote

1.2.1.2 Kenmerken (1, 2, 3)
Niet zozeer de soorten dan wel de lijnvormige, watervoerende structuur is kenmerkend.
Bij een hoog verval zullen beken en rivieren een snelle stroming hebben, zich in de rivierbedding
eroderen en een eerder recht verloop hebben. Beken en rivieren met een klein verval zijn meer
onderhevig aan zijdelingse krachten (meanderwerking), hebben een lagere stroomsnelheid.
Een ideale beek of rivier heeft een natuurlijk verval, een natuurlijke oever en bedding, een natuurlijke
dynamiek (waterpeilveranderingen, verschuivingen van de bedding). Typisch zijn er verschillende
stroomsnelheden in de stroom aanwezig, wat dan weer zorgt voor een afwisselende aanwezigheid van
erosie- en afzetzones van sedimenten. Diepe en ondiepe delen en plaatselijk stilstaand water wisselen
elkaar af in de stroom.
1.2.1.3 Voorkomen (3)
Beken ontstaan ofwel door de samenvloeiing van een aantal bronbeken ofwel door het oppervlakkig
afvloeien van neerslagwater. Verschillende beken komen samen in een rivier.
Getijrivieren ontstaan door de werking van de getijden die vanuit de zee als een langgerekte golf
landinwaarts voortzetten. De enige goed ontwikkelde zoetwatergetijrivier is de Rupel. Delen van de
Durme, Rupel, Beneden Nete, Grote Nete, Kleine Nete, Dijle en Zenne en een deel van de Zeeschelde
(van Gentbrugge tot Burcht) zijn aan getijdewerking onderhevig. Brakwatergetijrivieren omvatten enkel de
Zeeschelde, stroomafwaarts van Burcht, en een klein deel van de Ijzer, vanaf het sluizencomplex in
Nieuwpoort.
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1.2.1.4 Regulier beheer (2, 3)
 Onder natuurlijke omstandigheden is geen beheer nodig. Het is voldoende om de stroom de nodige
ruimte te laten zodat de dynamische processen als waterpeilveranderingen en meandering kunnen
plaatsgrijpen. Voor een beek wordt een strook van 10-20m voorzien, terwijl deze breedte bij rivieren
10 maal de breedte van de stroom bedraagt.
 In de praktijk zal het beheer er echter voor moeten zorgen dat er geen overstromingsgevaar optreedt
voor naburig landgebruik of hoger gelegen gebieden (beekruiming indien nodig (kruid- en
slibruiming), verwijderen van stammen, ..).
 Duikers en kokers moeten vrijgehouden worden om opstuwing van regenwater te vermijden.
 Grazige bermen dienen regelmatig gemaaid te worden (1x na 15 juni, een eventuele 2e maaibeurt na
15 september).
1.2.1.5

Herstel en ontwikkeling

Waterkwaliteit




Afschermen van externe invloeden. Brede stroken langsheen de stroom moeten uit landbouwgebruik
genomen worden (geen input van nutriënten). De breedte van dergelijke stroken is afhankelijk van de
topografie en het bodemtype, en is minimaal 2m bij kleine waterlopen en minimaal 5m voor de
grotere waterlopen. Hoe groter de helling en hoe fijner het bodemmateriaal, hoe groter de risico’s op
oppervlakkige afstroming van meststoffen. Om de inspoeling van sedimenten te beperken wordt deze
strook niet bewerkt (3).
De toegang voor vee tot het water moet beperkt zijn tot op één (of enkele) plaatsen, waarbij het
grootste deel van de oeverstrook is afgeschermd voor vertrapping en rechtstreeks input van mest (2).

Structuurkwaliteit




Waar een volledig, natuurlijk herstel van de stroom niet mogelijk is, kunnen kleinere maatregelen
genomen worden om afwisselend diepe en ondiepe delen te creëren en te zorgen voor plaatselijk
stilstaand water in luwe bochten van de stroom. Dit kan bv. door takken te laten liggen (3).
Als werken aan de oevers noodzakelijk zijn, gefaseerd werken, deel per deel en niet aan beide
oevers gelijktijdig (2).

1.2.1.6 Bedreigingen (1, 3)
 Verstoring: recreatie
 Aanrijking met pesticiden en nutriënten
 Verhinderen van de natuurlijke dynamiek door bv. indijken
 verdroging
1.2.1.7

Literatuur
Bal et al., 2001 (1)
Bergstedt, 1992 (2)
Wils et al., 1998 (3)
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1.2.2
1.2.2.1

Kunstmatige afwateringen (permanent : sloot, gracht of periodiek: afwateringsgracht)
Beschrijving

Relatief smal; lijnvormig gegraven water, gevoed
door grond- en oppervlaktewater.
Omwille van het lage verval is er gedurende het
grootste deel van het jaar geen of weinig stroom.
Doordat het gegraven systemen zijn, wordt de
waterafvoer door de mens geregeld via stuwen en
pompgemalen. Door het kunstmatige karakter en
aangezien het meestal gaat om stilstaand of zeer
traag stromend water hebben deze waterlopen niet
de structuurkenmerken (meandere, holle oevers,..)
die typisch zijn voor natuurlijke waterlopen.
Goed ontwikkelde sloten en grachten worden
gekenmerkt door weelderige begroeiingen van
ondergedoken planten, drijfplanten en lichtminnende
Foto : Koen Smets
kruiden.

1.2.2.2 Kenmerkende soorten
Niet zozeer de soorten dan wel de lijnvormige, watervoerende structuur is kenmerkend.
1.2.2.3

Regulier beheer (2, 3)

Waterkwaliteit


In een strook van 5-10m langsheen de waterloop moet elk gebruik van nutriënten en pesticiden
vermeden worden.

Structuurkwaliteit



Duikers en kokers moeten vrijgehouden worden om opstuwing van regenwater te vermijden.
Bestaande drainagesystemen worden enkel onderhouden wanneer dit nodig is voor het behoud van
de stabiliteit en de viatliteit van het bosbestand of de natuurwaarden. Op termijn moet het onderhoud
echter afgebouwd worden zodat de grondwaterstand geleidelijk zal stijgen (2).

Richtlijnen voor het ruimen : Periodiek (eens in de 5-10 jaar) ruimen om verslibbing en verlanding te
voorkomen. De werken dienen gefaseerd in tijd en ruimte te gebeuren (2).
1.2.2.4

Herstel en ontwikkeling

Waterkwaliteit



Verwijderen van alle rechtstreekse lozingen.
Afschermen van externe invloeden. Brede stroken langsheen de stroom moeten uit gebruik genomen
worden (geen input van nutriënten). De breedte van dergelijke stroken is afhankelijk van de
topografie en het bodemtype, en zijn minimaal 2m bij kleine waterlopen en minimaal 5m voor de
grotere waterlopen. Hoe groter de helling en hoe fijner het bodemmateriaal, hoe groter de risico’s op
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oppervlakkige afstroming van meststoffen. Om de inspoeling van sedimenten te beperken wordt deze
strook niet bewerkt (3).
Structuurkwaliteit


Verlande en eventueel geëutrofieerde grachten en sloten kunnen hersteld worden door organisch
materiaal en vegetatie (gedeeltelijk) te verwijderen, waardoor het systeem wordt teruggezet naar het
pioniersstadium.

1.2.2.5 Bedreigingen (1, 3)
 Input van nutriënten en sedimenten
 Verdroging
1.2.2.6

Literatuur
Bal et al., 2001 (1)
Bergstedt, 1992 (2)
Wils et al.,1998 (3)

.
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1.2.3
1.2.3.1

Lijnvormig stilstaand water (permanent: oude rivierarm, kasteelgracht)
Beschrijving

Lijnvormig stilstaand water is vaak antropogeen
(kasteelgracht). Soms zijn het gevolgen van
dynamische waterprocessen (oude rivierarm) die in
het natuurlijke overstromingsgebied van rivieren
achterblijven als al dan niet permanent stilstaand
water.
De kenmerken en het beheer van deze lijnvormige
elementen is gelijkaardig aan dit van puntvormige
stilstaande wateren (plas, poel, ven, bomkrater).

Foto : Luc De Keersmaeker

1.2.3.2 Kenmerkende soorten
Niet zozeer de soorten dan wel de lijnvormige, waterhoudende structuur is kenmerkend.

1.2.3.3 Regulier beheer (zie ook 1.3.) (1, 2)
 Periodiek (eens in de 5-10 jaar) ruimen om verslibbing en verlanding te voorkomen. De werken
dienen gefaseerd in tijd en ruimte te gebeuren. Ook variatie in de frequentie van de werken is
belangrijk aangezien verschillende plant- en diersoorten verschillende eisen stellen aan de
vegetatieontwikkeling
 In een strook van 5-10m langsheen het water moet elk gebruik van nutriënten en pesticiden
vermeden worden.
 De toegang voor vee tot het water moet beperkt zijn tot op één (of enkele) plaatsen, waarbij het
grootste deel van de oeverstrook is afgeschermd voor vertrapping en rechtstreeks input van mest (2).
1.2.3.4 Herstel en ontwikkeling (zie ook 1.3.)
 Verlande en eventueel geëutrofieerde grachten en sloten kunnen hersteld worden door organisch
materiaal en vegetatie (gedeeltelijk) te verwijderen, waardoor het systeem wordt teruggezet naar het
pioniersstadium.
1.2.3.5 Bedreigingen
 Input van nutriënten en sedimenten
 verdroging
1.2.3.6

Literatuur
Bal et al., 2001 (1)
Bergstedt, 1992 (2)
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1.3

Puntvormig

1.3.1
1.3.1.1

Bronvegetaties – Bronbeek
Beschrijving

Waar grondwaterlagen aan de oppervlakte
dagzomen, ontstaan bronnen. Vaak gebeurt dit op
één plaats gelokaliseerd (‘bron’), het kan echter ook
meer verspreid gebeuren zodat een groter gebied als
‘brongebied’ gezien wordt (diffuse bron).
Meestal hebben bronbeken een vrij groot verval
waardoor de stroomsnelheid hoog is. Ze zijn smal en
ondiep.

Foto : Arne Verstraeten

Kenmerkende soorten (1, 3, 4, 5)
Hangende zegge, Slanke zegge, Ijle zegge, Reuzepaardestaart, Paarbladig goudveil, Verspreidbladig
goudveil en Bittere veldkers zijn de kenmerkende soorten in bronbossen.
1.3.1.2

1.3.1.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Paarbladig en Verspreidbladig goudveil, Reuzepaardestaart.,…
1.3.1.4 Typische, zeldzame soorten (1, 3, 4, 5)
Paarbladig en Verspreidbladig goudveil, Slanke zegge, Hangende zegge,…
1.3.1.5 Voorkomen
Bronbeken zijn gebonden aan bepaalde geologische omstandigheden en komen daardoor bijna
uitsluitend voor in het zuidelijk deel van Vlaanderen in de zandleem- en leemstreek .
In natuurlijke situaties zijn brongebieden sterk met omliggend, bosrijk gebied geassocieerd (bv. Elzen
essenbos van bron en bronbeek).
1.3.1.6 Regulier beheer
 Waar de bronbeek is omgeven door bronbos bestaat het beheer uit nietsdoen (zie fiche 4.1.11.).(3)


Vrijwaren van elke verstoring:
 Geen exploitatie
 Geen recreatie
 Geen begrazing

1.3.1.7 Herstel en ontwikkeling
 Afschermen van infiltratiegebieden van alle input van meststoffen, pesticiden en sedimenten
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1.3.1.8 Bedreigingen
 Verontreiniging van het water
 Drainage
 Waterwinning
1.3.1.9

Literatuur
Bal et al., 2001 (1)
De Blust et al., 1985 (2)
Econnection, 1997 (3)
Stortelder et al., 1999 (4)
Van der Werf, 1991 (5)
Vandekerkhove, 1998 (6)
Wils et al., 1998 (7)
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1.3.2
1.3.2.1

Plas, poel, vennetje, krater permanent of periodiek
Beschrijving

Onder deze noemer vallen alle kleinschalige, door
regen- of grondwater gevoede, stilstaande wateren,
zowel deze van natuurlijke oorsprong als kunstmatig
aangelegde.
Deze plassen zijn doorgaans ondiep zodat zij in het
voorjaar snel opwarmen en een geschikte
voortplantingsbiotoop vormen voor vooral amfibieën
en insecten (libellen, waterkevers,..).

Foto : Marc Esprit

1.3.2.2 Kenmerkende soorten
Afhankelijk van de voedselrijkdom van het water en de lichtinval komen verschillende typische
plantensoorten voor.
1.3.2.3 Fauna en Flora
Plassen, poelen en vennetjes zijn een heel belangrijke biotoop aangezien het ondiepe water snel
opwarmt in het voorjaar en een geschikte voortplantingsplaats vormt voor vooral insecten en amfibieën.
Dit geldt ook voor bospoelen aangezien het kronendek in de vroege lente nog niet gesloten is. In februari
kunnen eitjes afgelegd worden en tegen juni, als de poelen beginnen uit te drogen, is de ontwikkeling
afgerond.
1.3.2.4 Regulier beheer
Het regulier beheer van deze biotoop is sterk afhankelijk van de doelsoorten, vaak libellen- en/of
amfibieënsoorten.
Enkele algemene maatregelen zijn :
 Het water zo lang mogelijk in het gebied te houden. Dichten van afvoergrachten.
 Bij poelen en plassen gelegen in weiland of andere open gebruiksvormen zullen de oevers
regelmatig gemaaid moeten worden in functie van libellen.
 Oevers gedeeltelijk vrijstellen van bos om bladval en verdamping te beperken (stams- of
groepsgewijs, omlooptijd 15 jaar, in de winter). Na kappen van oevers moeten takken en strooisel
opgeraapt worden. Een deel van het bos of de struiken moet echter gespaard worden, aangezien zij
beschutting en slaapplaats bieden aan bv. libellen (5).


Oevers gefaseerd plaggen: maximaal 25% per 5 jaar waarbij verlandingsvegetaties gespaard worden
(3, 4, 7)

1.3.2.5

Herstel en ontwikkeling (3)

Ook maatregelen in functie van herstel en onwikkeling van deze biotoop zijn afhankelijk van de
doelsoorten. Meer algemene richtlijnen zijn:
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Bestaande poelen/vennetjes (4, 5)



Zorg voor herstel van de buffering van water, liefst door herstel van de grondwaterkwel
Richtlijnen bij het ruimen:
 Ruimen en/of opschonen (eens in de 5-10jaar, cyclisch) (1)
 Niet baggeren wanneer zeer bijzondere soorten aanwezig zijn vooraleer meer informatie te
hebben ingewonnen bij een deskundige (amfibieën, libellen, andere).
 Om zo weinig mogelijk verstoring te hebben, is het aangeraden te ruimen tussen half
september en begin november (3), drastische aanpassingswerkzaamheden gebeuren liefst in
de winter (4).
 Gefaseerd werken; minimaal 10% van de oever- en watervegetatie moet in stand gehouden
worden
 Spaar kleine veldjes fonteinkruiden en zeggen, Grote lisdodde en Riet
 Zo licht mogelijk materiaal gebruiken
 Geen vis uitzetten na de herstelmaatregelen
 Het geruimde materiaal moet nog een tijdje aan de oevers van de plas gelaten worden om
meegeschepte organismen de kans te laten terug de poel te bereiken.



Ondiepe oevers en een moerasstrook, samen met een overgangsruimte van kruiden naar struiken
creëren een ideale leefwereld voor amfibieën en insecten. Te steile oevers zijn ongunstig. In dit geval
moet ten minste een deel van de oever afgeschuind worden zodat de dieren gemakkelijk het water
kunnen verlaten.
Creëren van open plekken, tegengaan van overmatige beschaduwing. Vermijden van bomen en
struiken langsheen de zuidkant van de poel. Als deze bomen niet gekapt kunnen worden, moeten ze
minstens worden geknot. Bomen en struiken aan de noordkant bieden beschutting aan fauna.
Gedeeltelijk afrasteren van de poel ter beperking van overmatig oeverbetreding door vee en om de
directe input van meststoffen te verminderen. Een strook tussen 5-10m rondom de poel zou uit
gebruik moeten genomen worden.
Verwijderen bodemwoelende vissoorten.







Nieuwe poelen (3)





Er is onvoldoende geweten aan welke eisen een poel precies moet beantwoorden om geschikt te zijn
als voortplantingsplaats voor amfibieën, hetzelfde geldt voor het beheer ervan. Toch blijkt uit studies
dat nieuw aangelegde waterpartijen door de meeste amfibiesoorten bijzonder snel gekoloniseerd
worden en effectief gebruikt worden als voortplantingsplaats (3). Door voor variatie te zorgen binnen
een poel en tussen verschillende poelen kunnen waterpartijen geschikt gemaakt worden voor
verschillende doelsoorten.
Specifieke habitateisen voor specifieke soorten zijn in Habitatfiches opgenomen (zie Sterckx &
Paelinckx, 2003).
De locatie van een nieuw aan te leggen poel is zeer belangrijk.
 Voormalig intensief bewerkte landbouwgronden kunnen bijvoorbeeld ongeschikt zijn door de
hoge aanvoer van meststoffen, wat leidt tot een te hoge algen- en kroosgroei.
 Ook de doorlaatbaarheid van de bodem en de diepte van de grondwatertafel zijn voor de hand
liggende factoren waarmee rekening moet gehouden worden. Insijpelend grondwater moet de
poel voortdurend van water kunnen voorzien.
 Indien het een waterpartij betreft die in verbinding zal staan met beken en andere waterlopen,
moeten deze waterlopen een voldoende goede waterkwaliteit hebben.
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De nabijheid van een geschikte landbiotoop is fundamenteel. Aanleg in de nabijheid van
houtkanten, houtwallen en dergelijke is dan ook verliesbaar. Ook de expositie is belangrijk.
Drukke wandelwegen en verkeerswegen moeten worden vermeden.
Voor de meeste soorten die slechts periodiek zijn aangewezen op waterplassen, zijn relatief
kleine oppervlakten van poelen al voldoende (1m²) (2). Algemeen zal de omvang van de aan te
leggen poel afhankelijk zijn van de soorten die men in de poel wil zien (3).
De vorm van de poel is belangrijk. Er moet gestreefd worden naar een zo groot mogelijke
verhouding oeverlengte/wateroppervlakte. Geleidelijk aflopende oevers met natuurlijke
begroeiing en plekjes met schuilmogelijkheden zijn absoluut noodzakelijk.
Om permanent water in een poel te verzekeren moet de poel uitgegraven worden tot aan het
grondwatertafelpeil in de zomermaanden (gemiddeld 1m diep).

1.3.2.6 Bedreigingen
 Verwaarlozing of demping van voormalige veedrinkpoelen
 Input van meststoffen en pesticiden, verminderde waterkwaliteit
 Verlanding
 Verbossing
 Verlaging van de grondwaterstand, verdroging
 Verstoring (recreatie, vertrapping door vee)
1.3.2.7

Literatuur
Bal et al., 2001 (1)
Bergstedt, 1992 (2)
Colazzo et al., 2001 (3)
De Knijf & Anselin, 1996 (4)
Ketelaar, 2001 (5)
Sterckx & Paelinckx, 2003 (6)
Verlinden et al., 1989 (7)

1-51

2 Open vegetaties – structuren – tijdelijk
2.1

Vlakvormig

2.1.1
2.1.1.1

Kapvlaktestruweel - windval
Beschrijving

Kapvlaktestruwelen zijn terug te vinden in niet al te
kleine open plekken in het bos. Zoals de naam zegt
komen ze voor op kapvlaktes, maar ook open
plaatsen in bos ontstaan na windval of brand kunnen
kapvlaktestruwelen vertonen. Deze laatsten bevatten
meestal een groter aandeel dood hout en hebben
een dichtere structuur. In beide gevallen gaat het
echter om plaatsen waar door omstandigheden een
plotse hoge lichtinval verkregen wordt in de
bestanden.
Kapvlaktestruwelen worden gekenmerkt door twee
eigenschappen :
 Ze zijn gevrijwaard van menselijke ingrepen als
bemesting, begrazing, ..
 ze kennen een bijzonder overgangsmicroklimaat.
Zo is er meer instraling dan in de omringende Bwk-code : Se, Foto, Foto : Luc De Keersmaeker
bosbestanden, maar anderzijds is het klimaat er
meer gematigd en meer beschut dan in open
gebieden of weiden.
De tijdelijke open plekken in bos worden aanvankelijk
ingenomen door een vegetatie van éénjarigen of
tweejarigen planten. Na enkele jaren wordt de open
plek ingenomen door struiken en bramen, afhankelijk
van het bodem en het omringende bostype.
Deze biotoop is onderhevig aan een cyclische
evolutie, en zal uiteindelijk spontaan verbossen.
2.1.1.2 Fauna en Flora (1, 3, 4)
Kapvlaktevegetaties vallen op door de aanwezigheid van hoog opschietende, lichtminnende
pioniersplanten met rozerode (Gewoon wilgenroosje, Vingerhoedskruid) en gele bloemen
(Jacobskruiskruid, Canadese fijnstraal, Kleverig kruiskruid,..) en/of braamstruiken en rietruigtekruiden. Ze
bevatten weinig zeldzame of bedreigde plantensoorten.
Gewoon wilgenroosje, Schapezuring en Bramen vormen in voorjaar en zomer een belangrijke
voedselbron voor reeën. Wilgenroosje en Vingerhoedskruid zijn belangrijke nectarplanten voor alle
bloembezoekende insecten. Braamstruiken zijn in dit opzicht ook zeer belangrijk aangezien zij in deze
lichtrijke omstandigheden overvloedig bloeien en bessen vormen, wat zelden het geval is binnen gesloten
bos.
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Kapvlaktestruwelen zijn bijgevolg ook van groot belang voor in de lucht foeragerende vogels als
Gekraagde roodstaart, Grauwe vliegenvanger. Deze tijdelijke open plekken kunnen als stapsteen
fungeren tussen geschikte habitatplekken of op zich tijdelijk een geschikte habitatplek vormen.
Brandplekken binnen bos hebben een specifieke mycoflora met een aantal bedreigde of kwetsbare
soorten (Brandplekribbelzwam, Oliebolzwam en diverse Bekerzwammen).
Plaatsen met windval en kapvlaktes met veel dood hout zijn sites waar dood hout organismen
geconcentreerd voorkomen. Zonbeschenen dood hout vormt een specifiek microhabitat voor een aantal
zeldzame dood hout organismen. Windval- en kapvlakte-sites zijn verder ook belangrijk voor multihabitatsoorten die zowel geschonden bodems als open plekken nodig hebben voor de volmaking van hun
levenscyclus (2).
2.1.1.3 Kenmerkende soorten (1, 3, 4)
Veruit de meest kenmerkende soorten zijn Bramen, Wilgenroosje en Boskruiskruid (in Brabant en
Voeren). Ook Vingerhoedskruid, Bosdroogbloem, Gewone hoornbloem en Vlier zijn kenmerkende
soorten voor deze habitat. Schapezuring en Rankende helmbloem zijn kenmerkende pioniers. Van bij het
begin van de successie zijn er reeds vele braamstruiken aanwezig die na enkele jaren de overhand
krijgen. Ook Adelaarsvaren kan een groot deel van de open plek domineren.
2.1.1.4 Voorkomen
Deze open plekken zijn meestal van menselijke oorsprong (kapping, brand), maar kunnen ook
veroorzaakt worden door natuurlijke factoren (windworp, plaatselijke insectenvraat). Op kleinere schaal
ontwikkelen deze struwelen ook op plaatsen waar oude bomen omgevallen zijn, of langs boswegen en
paden.
2.1.1.5 Regulier beheer
Kapvlaktegemeenschappen zijn typische pioniergemeenschappen met een beperkte levensduur. Indien
het gewenst is kapvlaktebegroeiingen in stand te houden, is beheer in de vorm van regelmatig kappen
een voorwaarde. Het creëren van steeds nieuwe, tijdelijke open plekken in bos is echter praktisch beter
haalbaar dan de instandhouding van het successiestadium van het kapvlaktestruweel.
2.1.1.6 Ontwikkeling en herstel
 Groepsgewijze kappingen, waarbij de lengte en breedte van het te kappen areaal minimum gelijk is
aan de hoogte van de aanwezige bomen.
 Bij exploitatie is het gunstig om het kroonhout ter plaatse te laten.
2.1.1.7 Bedreigingen
Kapvlaktestruwelen zijn geen bedreigde biotopen.
Om een goed ontwikkelde kapvlaktebegroeiing te verkrijgen dienen lengte en breedte van het
minimumareaal dat gekapt wordt, één tot drie keer de hoogte van de aanwezige bomen bedragen.
Kleinere kapvlaktes zullen niet leiden tot een goed ontwikkeld kapvlaktestruweel.
Deze biotoop zal grotendeels uit het bos verdwijnen bij plenterkap of bij nietsdoen.
2.1.1.8

Literatuur
Rameau; et al., 2000 (3)
Stortelder et al., 1999 (4)

Bal et al., 2001 (1)
Bouget & Duelli, 2004 (2)
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3 Halfopen vegetaties – structuren
3.1

Vlakvormig

3.1.1
3.1.1.1

Doornstruweel met Meidoorn en Sleedoorn
Beschrijving

Deels lichte en deels zeer dicht vergroeide struwelen
met een aantal typische soorten. De meest
voorkomende struiken zijn Meidoorn, Sleedoorn en
Hondsroos. De struwelen variëren in hoogte van
nauwelijks één tot 10 meter. In ideale
omstandigheden bestaan de struwelen aan de
binnenkant uit doornig, ondoordringbaar struikgewas
in een mozaïek met open plekken waarbinnen ook
steeds successie kan plaatsvinden. Vaak zijn het
echter lijnvormige structuren.
In dit biotooptype komen opvallend veel lianen voor,
zowel houtige (Klimop, Bosrank, Wilde kamperfoelie,
Bitterzoet) als kruidachtige (Hop)
Het aantal besdragende soorten in deze struwelen is
opvallend groot. Deze zijn afhankelijk van vogels
voor hun verspreiding, de struwelen komen dan ook
vaker voor langsheen trekroutes van vogels
(lijsterachtigen). (4)

Bwk-code : Sp en Sk, Foto : Kris Vandekerkhove

3.1.1.2 Kenmerkende soorten (1, 2, 4)
Behalve Meidoorn, Sleedoorn, allerlei wilde rozen en Mispel behoren ook minder algemene struiken als
Rode Kornoelje tot de kenmerkende struiken. Ook Bosrank, Klimop, Hazelaar en Braamstruiken komen
vaak voor.
In de kruidlaag vinden we Kleefkruid, Grote brandnetel, Hondsdraf, Drienerfmuur, Robertskruid en Lookzonder-look terug.
Op kalkhoudende plaatsen bevatten de struwelen nog een aantal specifieke soorten: Wilde
kardinaalsmuts, Duindoorn, Wilde liguster, Gele kornoelje, Wegedoorn, Zuurbes en Duinroos. Ruig
hertshooi en de zeldzame Purperorchis en Vliegenorchis zijn kenmerkende soorten in de kruidlaag.
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3.1.1.3 Zeldzame soorten (4)
Op het eerste gezicht lijkt het alsof deze struwelen weinig plantensoorten zouden herbergen. Dit is niet
juist, aangezien ze wel verschillende soorten van moeilijke geslachten kunnen bevatten, bv. verschillende
zeldzame soorten Rozen, Meidoorn en Braam. Bovendien fungeren de struwelen vaak als refugium voor
een aantal andere soorten, bedreigd in het aangrenzende landgebruik.
Wilde appel is een typische, zeldzame soort. Wilde peer is zéér zeldzaam.
3.1.1.4 Voorkomen
Op matig vochtige tot droge, neutrale tot basische gronden. Dit struweeltype komt voornamelijk voor op
klei- en leemgrond en is goed ontwikkeld in de duinen en langs rivieren. Het kan aan de buitenzijde van
Eiken-beukenbossen mantels vormen, maar komt vaker voor in de vorm van op zichzelf staande
struwelen in het cultuurlandschap. Dit struweeltype komt vaak voor in contact met soortenarme
graslanden.
De struwelen op kalkhoudende bodem zijn thermofiele en droogteminnende struwelen.
3.1.1.5 Regulier beheer
 Doornstruwelen geven gelegenheid aan bomen om zich te vestigen. Het behoud van enkele
overstaanders in een struweel kan echter interessant zijn als structuurelement voor fauna (bv. als
‘trefpunt’ voor dagvlinders, of als zangpost voor vogels,..).
 Indien bosuitbreiding niet gewenst is, moet echter ingegrepen worden via kapbeheer of begrazing (5).
 Kapbeheer : Bij volgroeide struwelen is het belangrijk om nieuwe successievlakten te creëren. Dit
kan door delen van de houtachtigen af te zetten (stamsgewijs afzetten om de 10-15 jaar, dood
hout ter plaatse laten) of helemaal te rooien om nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Volgend
op deze ingreep zullen verschillende kruiden zich vestigen. Ook de vestiging van allerlei
houtachtigen is gunstig en betekent een verrijking van de biotoop.
 Begrazing : Ook paarden, runderen en schapen kunnen ingezet worden bij het beheer van de
struwelen. Door de begrazingsdruk in tijd te variëren, dringt het vee in perioden met hoge
bezetting het struweel pleksgewijs terug, terwijl in een aansluitende fase van extensieve
beweiding kieming en vestiging van struweelsoorten mogelijk is, vooral waar eerder de vegetatie
vertrapt werd. Bij een dergelijk beheer is er geen statische grens tussen struwelen en open
vegetatie, maar ontstaat er een dynamisch geheel waarbij struwelen nu eens uitdijen en dan
weer inkrimpen.
3.1.1.6 Ontwikkeling en herstel
De ontwikkeling van struwelen uitgaande van open grasland gebeurt door middel van het instellen van
extensieve begrazing (wastine-vegetatie) en de spontane vestiging van soorten. Hierbij moet de
soortensamenstelling opgevolgd worden, zodat agressieve exoten tijdig kunnen verwijderd worden. Op
grote oppervlakten kunnen ook enkele overstaanders gespaard worden.
Indien een spontane vestiging uitblijft (bv. door het ontbreken van geschikte zaadbronnen in de
omgeving) of wanneer op zeer korte termijn resultaat gewenst is (bv. om indringing van bosbestanden te
voorkomen, of als visueel scherm) kan gekozen worden voor een gedeeltelijke, actieve aanplanting. De
aanplanting gebeurt dan bij voorkeur met een menging van autochtone soorten, aangepast aan de
grondsoort en de bodemvochtigheid van de standplaats (cfr. advies IBW inzake de aanplanting van
boom- en struiksoorten zoals geformuleerd in het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de
subsidiëring van beheerders van openbare en privé-bossen (27/06/2003). Bij aanleg en herstel moet ook
voldoende ruimte voorzien worden voor een bijhorende zoomvegetatie van 3-5m breed. (5)
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3.1.1.7 Bedreigingen
 Verbossing door een gebrek aan beheer.
 Het gebruik van niet-autochtoon plantenmateriaal leidt tot genetische vervalsing en tot een afwijkend
beeld van de natuurlijke samenstelling van struwelen en ook oude houtwallen en dergelijke.
 Op vele plaatsen werden lintvormige struwelen vernietigd door perceel- en kavelvergroting.
3.1.1.8

Literatuur
Bal et al., 2001 (1)
Bergstedt, 1992 (2)
De Fré & Hoffmann, 2004 (3)
Stortelder et al., 1999 (5)
Vlaamse Bosbouwvereniging, 1984 (4)
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3.1.2
3.1.2.1

Doornstruweel van de duinen
Beschrijving

Duindoornstruwelen vertonen een grote variatie in
hoogte, van 1m tot 10m, en in dichtheid, van zeer
open tot zeer dicht.
De struwelen met een dominantie van Duindoorn
en/of Wilde liguster in de struiklaag zijn gemiddeld
veel minder hoog (1-2 m) dan de struwelen waarin
Gewone vlier en Duindoorn of Eenstijlige meidoorn
een belangrijk element vormen. Vlakvormig komt dit
type vooral voor als duinstruweel, waarbij in meer
open plekken zoomvegetaties (met kruiden en
grassen) aanwezig zijn. Op grotere plekken komt ook
wel stuivend zand of duingrasland voor.
Onder
struwelen
waarvan
de
struiklaag
(voornamelijk) gevormd wordt door Duindoorn en
Gewone vlier is de kruidlaag vaak ijl en soortenarm
en is op de bodem vaak veel dood hout aanwezig,
afkomstig van Gewone vlier. Deze voedselminnende
vlierstruwelen liggen meestal ingebed in grotere Bwk-code : Sd, Foto : Kris Vandekerkhove
struweeleenheden.
3.1.2.2 Kenmerkende soorten
Afhankelijk van het successiestadium en het beheer bestaat de begroeiing vooral uit kruiden (Sint
Janskruid, Slangekruid, Geel walstro, Veldbeemdgras, Jacobskruiskruid, Zachte haver, Gewone veldbies)
of uit doornstruiken (Duindoorn, Sleedoorn, Wegedoorn, Wilde liguster, Gewone vlier en Eenstijlige
meidoorn, Egelantier en Duinroos).
In struwelen waar Gewone vlier en Duindoorn overheersen is de vegetatie dikwijls nitrofiel en kunnen
naast algemene soorten zoals Hondsdraf en Grote brandnetel ook kenmerkende soorten voorkomen
zoals Fijne kervel en Duinvogelmuur, evenals een aantal klassieke akkerkruiden zoals Gewone
duivenkervel, Zwaluwtong, Tuinbingelkruid en Akker-vergeet-mij-nietje. Ook nitrofiele bospioniers en
zoomsoorten zoals Look-zonder-look, Drienerfmuur, Robertskruid, … kenmerken deze struwelen.
3.1.2.3 Typische, zeldzame soorten
Donderkruid, Kleine ruit en het sterk bedreigde Wild kattekruid.
3.1.2.4 Voorkomen
Op matig kalkrijke tot kalkrijke, droge tot natte min of meer humeuze zandbodems in de duinen.
Duindoornstruwelen ontstonden op de meeste plaatsen door spontane successie uit open vegetaties
zoals mosduinen, droge en natte duingraslanden, dwergstruikstruwelen en duinpannen.
3.1.2.5 Regulier beheer (2, 3)
 Het beheer is afhankelijk van de afstand van de vegetatie tot de zee. In de zeereep hoeven de
struwelen geen beheer. De aanvoer van zand en zout door de wind houdt verdere successie tegen.
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Verder landinwaarts is echter wel een verdergaande successie te verwachten. Hier is kappen of
extensief begrazen nodig om bosvorming tegen te gaan.
3.1.2.6 Ontwikkeling en herstel (2,3)
 Ontwikkeling vanuit duingrasland door een verminderde begrazing
 Kappen van bosaanplant op verboste terreinen.
3.1.2.7 Bedreigingen
 Verbossing
 Dominantie van de exoot Rimpelroos in de vegetatie. Deze Oost-aziatische cultuurplant doet het
bijzonder goed in de duinen.
 Vertuining : de spontane ingroei van cultuurplanten vanuit tuinen.
 Uitbreidende bebouwing
3.1.2.8

Literatuur
Bal et al., 2001 (1)
De Fré & Hoffmann, 2004 (2)
Stortelder et al., 1999 (3)
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3.1.3
3.1.3.1

Brem – en Gaspeldoornstruweel
Beschrijving

Deze soortenarme biotoop van droge heiden wordt
gekenmerkt door het dominant optreden van Brem,
die veelal samen met Struikheide één tot twee meter
hoge struwelen vormt. Gestimuleerd door de extra
stikstof die Brem aanlevert via stikstoffixatie bereikt
Struikheide hoogtes van wel anderhalve meter, zo
hoog als Brem zelf.
De kruidlaag van deze Bremstruwelen is in vele
gevallen soortenarm en wordt vaak overheerst door
grassen.

Bwk-code : Sg, Foto : Ruben Walleyn

3.1.3.2 Kenmerkende soorten (1, 2)
Brem is de dominante plantensoort in dit vegetatietype. Soms komt ook Gaspeldoorn voor. Deze plant
gedijt op warme, op het zuiden geëxposeerde hellingen. Tijdens strenge winters sterft Gaspeldoorn, en in
mindere mate ook Brem af, maar loopt dan vanuit de wortels weer uit.
3.1.3.3 Typische, zeldzame soorten (1, 2)
Een sterk bedreigde soort van Bremstruwelen is Grote bremraap, een parasiterende plant op de wortels
van Brem.
3.1.3.4 Voorkomen
Deze Bremstruwelen worden aangetroffen aan de randen van heidevelden, en op de overgang tussen
heide en bos. Ze komen ook voor als pioniersvegetatie bij verbossing op arme zandgronden (vaak op
voormalige akkers) en op opgehoogde of verstoorde gronden.
3.1.3.5 Regulier beheer (1, 2)
 Door ingezaaide bomen regelmatig te kappen wordt verbossing van de struwelen tegengegaan.
 Ook extensieve begrazing verhindert de successie van struweel naar bos.
 Regelmatige bodemverstoring bevordert nieuwe kieming van Brem.
3.1.3.6 Ontwikkeling en herstel (1, 2)
 Nieuwe struwelen kunnen zich ontwikkelen als gevolg van spontane vestiging op kale akkers,
eventueel na een verschralingsbeheer.
 In sterk verboste situaties moeten de spontaan gevestigde bomen verwijderd worden ter herstel van
de struweelvegetatie.
3.1.3.7 Bedreigingen
Verbossing
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3.1.3.8

Literatuur
De Fré & Hoffmann, 2004 (1)
Stortelder et al., 1999 (2)
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3.1.4
3.1.4.1

Voedselrijk wilgenstruweel
Beschrijving

Deze biotoop omvat natuurlijke climaxvegetaties van
struweel- en bosgemeenschappen van periodiek
overstroomde, laaggelegen gronden binnen de
getijdenzone van de rivieren (zachthoutooibos) en
pioniersvegetaties op vochtige voedselrijke gronden.
De boomlaag bestaat uit smalbladige wilgen en in
pionierssituaties van ooibos is het de habitat van
Zwarte populier. De ondergroei bestaat meestal uit
een weelderige ruigte, waarin specifieke bosplanten
ontbreken.
Voedselrijke wilgenstruwelen zijn zeer belangrijk als
slaapplaats en uitvalbasis voor vogels. De bestanden
bevatten vaak veel dood hout, waarop een groot
Bwk-code : Sf, Foto : Ruben Walleyn
aantal paddestoelen kan voorkomen.

3.1.4.2 Kenmerkende soorten (1, 2, 4)
Kenmerkende wilgensoorten zijn smalbladige wilgen als Schietwilg, Katwilg, Kraakwilg, Bittere wilg en
Amandelwilg. Vooral Kraakwilg, Bittere wilg en Amandelwilg hebben de meest kenmerkende waarde voor
een goed ontwikkelde gemeenschap van dit type, aangezien zij zelden worden aangeplant.
In de kruidlaag vinden we Grote brandnetel, Kleefkruid, Gewone smeerwortel, Haagwinde, Dauwbraam,
Gele lis, Riet, Rietgras, Bitterzoet, Grote kattestaart, Moeras-vergeet-mij-nietje, Moerasspirea, Wederik,
Penningkruid en Engelwortel.
Wanneer het bos zich direct langs de rivier bevindt, is de eroderende werking van de rivier zo groot dat
de ondergroei vooral uit pionierplanten bestaat. In bijzondere gevallen, in gebieden die onder
getijdeninvloed staan, bestaat de ondergroei vooral uit schermbloemigen als Fluitekruid (Scheldegebied).
3.1.4.3 Typische, zeldzame soorten
In een goed ontwikkeld ooibos kan een aantal belangrijke vaatplanten voorkomen (Zwarte populier,
Spindotterbloem, Moerasstreepzaad) en Tong-haarmuts mos.
3.1.4.4 Voorkomen
Deze struwelen komen voor op periodiek overstroomde, laaggelegen gronden. Meestal betreft het
standplaatsen langsheen grote rivieren, zowal langsheen de bovenloop van de rivier (uiterwaarden) als
langsheen de benedenloop (zoetwatergetijdengebied). Ook binnendijks als pionierbegroeiing en zeer
vaak op opgespoten terreinen (baggergronden).
3.1.4.5


Regulier beheer (1, 3)

In de meeste bestanden is geen actief beheer nodig. Ongestoorde ontwikkeling leidt tot een
gevarieerde bosstructuur met interessante groeivormen van wilgen. Lokaal kappen in combinatie met
grotere gebieden waar geen beheer gevoerd wordt, lijkt optimaal maar is niet echt noodzakelijk om
een gevarieerde structuur te bekomen.
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Knotbomen zijn ecologisch zeer belangrijk voor o.a. insecten, holenbroeders en vleermuizen, en
worden dus best in deze hoedanigheid verder beheerd (zie fiches holle bomen en knotbomen). Het
behoud van deze elementen is ook landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol.
Bestanden met Zwarte populier (Populus nigra) zijn zeer zeldzaam en moeten voldoende beschermd
worden (behoud van volgroeide bomen voor seksuele voortplanting – uitbreiding van het genetisch
patrimonium).

3.1.4.6 Ontwikkeling en herstel (1, 3)
 Opnieuw vrijgeven van het binnendijkse gebied door zomerdijken weg te nemen.
 Herstel van verdroogde situaties kan door het weer toelaten van directe of indirecte rivierinvloed of
door het omvormen van populierenbos. Bij eventuele exploitatie van zware stammen (omvorming van
populierenculturen) worden de stammen best aan de hand van een kabel uit het bestand getrokken
van op een bestaande weg of vanuit aangrenzend landgebruik. Indien dit niet mogelijk zou zijn, wordt
best een droge- of vorstperiode afgewacht voor exploitatie.
 Onder natuurlijke omstandigheden zijn de standplaatsen van deze struwelen en zachthoutooibossen
aan sterke veranderingen onderhevig. Door sedimentatie ontstaat ophoging van de standplaats en de
vegetatie zal overgaan tot het alluviale en rivierbegeleidende bostype (hardhoutooibos – Essen- en
Elzenbossen). Voor niet-rivierbegeleidende pioniervegetaties kan de successie ook in de richting van
een opgaand bos evolueren.
 De successie kan voor lange tijd geblokkeerd worden door dominantie van Brandnetel en andere
ruigtekruiden, die de vestiging van de hardhoutsoorten Es, Olm en Zomereik bemoeilijken. Begrazing
en kribben (het creëren van ‘hoofden’ in de stroom, wat de stroomsnelheid en erosie vermindert)
werkt remmend op de bosontwikkeling.
 Windval en dammen langsheen of in de stroom dragen bij tot de natuurlijke regeneratie van de
rivierbegeleidende bossen. Dergelijke situaties kunnen geïnitieerd worden door een aantal bomen om
te duwen.
 Zwarte populier is in Vlaanderen nog slechts onder vorm van enkele relictbomen aanwezig. In
zachthoutooibossen langsheen de Grensmaas zijn nog potenties tot herstel van levensvatbare
populaties van deze soort. Zwarte populier wordt er best groepsgewijs aangeplant, waarbij de
buitenste rij bomen uit mannelijke exemplaren bestaat, dit om bevruchting van de binnenste,
vrouwelijke exemplaren door cultuurpopulier en bijgevolg genetische vervuiling te vermijden. Om
dezelfde reden moeten rijaanplantingen van vrouwelijke exemplaren vermeden worden (5, 6).
3.1.4.7 Bedreigingen
 Watervervuiling, aanrijking en verstoring van de bodem met verruiging tot gevolg
 verdroging door waterwinning, grind- en kleiwinning
 verhinderen van natuurlijke rivierdynamiek, indijking en inpoldering, drainage of ontwatering
 aanplanten van exoten: grootschalige populierencultuur
3.1.4.8

Literatuur
Bal et al., 2001 (1)
De Fré & Hoffmann, 2004 (2)
De Vries, 2001 (3)
Stortelder et al., 1998 (4)
Vanden Broeck et al., 2001 (5)
Vanden Broeck et al., 2002 (6)
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3.1.5
3.1.5.1

Voedselarm wilgenstruweel
Beschrijving

Lage tot middelhoge begroeiing van struiken,
gelegen op natte tot zeer natte standplaatsen, maar
niet langsheen beken en rivieren. Het zijn typisch
halfopen vegetaties met bolvormige wilgenstruwelen.
In dit biotooptype zijn slechts uitzonderlijk enkele
overstaande bomen aanwezig, dit in tegenstelling tot
vochtige bostypes of broekbossen.
De struiklaag wordt gevormd door breedbladige
wilgensoorten (Grauwe wilg en Geoorde wilg),
Sporkehout en Wilde gagel (op zuurdere,
voedselarme standplaatsen).
De ondergroei bestaat vooral uit moerasplanten,
waaronder Riet en Gele lis, en in meer voedselarme Bwk-code : So, Foto : Leen Govaere
milieus uit planten als Dophei en diverse soorten
veenmos.

3.1.5.2 Kenmerkende soorten
Sporkehout, Grauwe wilg en Geoorde wilg zijn de kenmerkende struiksoorten van dit vegetatietype. Riet,
Gele lis, Grote wederik, Hennegras, Moeraswalstro, Wolfspoot en Melkeppe zijn kenmerkende soorten in
de kruidlaag (1, 2, 3).
De meest voedselarme wilgenstruwelen worden getypeerd door Geoorde wilg, terwijl dominantie van
Grauwe wilg op meer voedselrijke situaties wijst (2).
3.1.5.3 Voorkomen
Dit biotooptype vindt men terug op zeer natte standplaatsen op venig substraat. De wisseling in de
waterstand is beperkt. De voedselrijkdom van de standplaats kan sterk variëren, maar zowel extreem
arme als extreem rijke standplaatsen zijn minder geschikt. Struwelen van dit type komen voor in natte
duinvalleien, laagveenmoerassen en beekdalen. Ze koloniseren open plekken in moerasbossen, bv. na
windworp of kap. Ook permanent uitgedroogde vijverbodems, verlandende vennen en voedselarme
moerassen kunnen door de soorten van dit vochtig wilgenstruweel gekoloniseerd worden (3).
3.1.5.4 Regulier beheer (1, 2, 3)
 Periodieke kap de verdere ontwikkeling tot bos af (omlooptijd 10 jaar).
 Handhaven van de natte omstandigheden en weren van geëutrofiëerd water.

3.1.5.5 Ontwikkeling en herstel
Nieuwe wilgenstruwelen kunnen ontwikkeld worden op terreinen waar nat-droge gradiënten aanwezig
zijn.
Zo kan wilgenstruweel gemakkelijk ontstaan als gevolg van successie in allerlei (andere) typen
moerassen en natte graslanden. Indien geopteerd wordt voor de ontwikkeling of het herstel van het
struweel, is het is belangrijk dat de successie naar struweel spontaan kan verlopen. Desgewenst kan het
struweelstadium gecontinueerd worden door de gerichte kap van bos (1, 3). Ook onder invloed van
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extensieve begrazing (1GVE/ha) zijn relatief duurzame stadia van wilgenstruwelen in een
mozaïeklandschap te verwachten. Op te natte en venige gronden is begrazing niet aangewezen, want
leidt tot een dominantie van Pitrus (3).
3.1.5.6 Bedreigingen
 Verruiging door ontwatering
 Bij verbossing verdwijnen de kenmerkende struiken als gevolg van te sterke beschaduwing.
 Eutrofiëring
 Schaalvergroting van het landschap. In kleinschalige landschappen worden de struwelen vaak
benadeeld ten voordele van andere, halfnatuurlijke gemeenschappen.
3.1.5.7

Literatuur
Bal et al., 2001 (1)
De Fré & Hoffmann, 2004 (2)
Stortelder et al. 1998 (3)
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3.1.6
3.1.6.1

Gagelstruweel
Beschrijving

Gagelstruwelen groeien aan de rand van
heidevennen, in slenkvormige laagten in de heide en
op ontwaterd hoogveen. Het zijn begroeiingen van
één tot twee meter hoog.
Kenmerkende soorten van het Gagelstruweel zijn
Wilde gagel, Gewoon pluisjesmos en Broedkelkje.
Verspreid komen ook Vliegden en Zachte berk voor.
In een verder successiestadium vestigt zich dan een
Berken-Wilgenstruweel.
Bwk-code : Sm, Foto : Leen Govaere

3.1.6.2 Kenmerkende soorten (1, 2, 3)
Gagelstruwelen zijn vrij soortenarm. Naast Wilde gagel zelf is de Koningsvaren een karakteristieke soort
van dit milieu. Ook gewoon pluisjesmos en broedkelkje zijn kenmerkende soorten.
In een later successiestadium (het tijdelijk Berken-Wilgenstruweel) komen vooral Wilde gagel, Zachte
berk en Geoorde wilg voor in de struiklaag, in de kruidlaag domineren dan Pijpestrootje, veenmossen,
Pitrus en Waternavel.
3.1.6.3 Voorkomen
Het biotooptype is gebonden aan een zwak mesotroof milieu.
De grondwaterkwaliteit wordt er bepaald door voedselarme, lokale kwel of door de aanvoer van zwak
mesotroof zuur water. Er is geen invloed van beekwater. Perioden van inzijging en perioden met
waterverzadiging wisselen zich af.
3.1.6.4 Regulier beheer (2, 3)
 De successie tot berken-wilgenstruweel en later het Berken –Eikenbos kan verhinderd worden door
de vestiging van Berk en Den af te remmen door ze te kappen of uit te trekken.
 Ook door de waterstand te verhogen kan bekomen worden dat hoge bomen afsterven en dat nieuwe
bomen zich moeizaam, of in het geheel niet kunnen vestigen.
 Dit struweeltype is niet geschikt voor begrazing, grazers kunnen er enkel verstoring veroorzaken.
3.1.6.5 Ontwikkeling en herstel (2, 3)
 Een sterke toename van pijpestrootje wijst op een verlaging van de grondwaterstand. In dit geval
moet de oorzaak van de verdroging tegengegaan worden.
 Door afgraving kan de kwel eventueel weer worden opgezocht waardoor de Wilde gagel opbloeit.
Een dergelijke ingreep wordt best eerst kleinschalig uitgeprobeerd.
 Door het opnieuw uitgraven van petgaten1 wordt de successie opnieuw ingezet en kan de
veenmosgroei weer op gang gebracht worden. Bij lichte eutrofiëring van de standplaats zal Wilde
gagel struweel zich vestigen.

1

petgaten : dit zijn plassen die ontstaan door het uitbaggeren van veen
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In verboste struwelen moeten opgaande bomen gekapt worden om opnieuw een meer open structuur
te bekomen.

3.1.6.6 Bedreigingen
 Verdroging door drainage of ontwatering, watervervuiling, aanrijking en verstoring van de bodem met
verruiging tot gevolg.
 Zeer kwetsbaar voor betreding, maar voor doorsnee recreant weinig aantrekkelijk
 Verbossing.
3.1.6.7

Literatuur
De Fré & Hoffmann, 2004 (1)
Schaminée et al., 1995 (2)
Stortelder et al., 1998 (3)

3-68

3.1.7
3.1.7.1

Jeneverbesstruwelen
Beschrijving

Begroeiing van Jeneverbes, met Struikhei, grassen en
eventueel andere dwergstruiken (Gewone dophei).
De resterende Jeneverbespopulatie in Vlaanderen bestaat
voornamelijk uit alleenstaande exemplaren, op verspreide
locaties in de Kempen. Enkel in het Heiderbos te As komt
een struweel voor met een oppervlakte van circa 14 ha (2).
Jeneverbesstruwelen op arme zandgronden vormen een
overgangsstadium tussen Struikheide en Eiken-berkenbos.
Bij een verdere successie naar loofbos zal de soort wellicht
niet geheel verdwijnen maar slechts een bescheiden plaats Bwk-code: Cg jun, Foto : Geert Sterckx
innemen (2).
3.1.7.2 Kenmerkende soorten
De kenmerkende soort van dit biotooptype is Jeneverbes.
Daarnaast komen er veel kensoorten van heischrale graslanden en heiden voor zoals Struikheide,
Blauwe bosbes, Borstelgras, Zandstruisgras, Grasklokje, Schapezuring, Pilzegge en Hondsviooltje. In
Jeneverbesstruwelen vindt men ook soorten van meer stikstofrijke milieus zoals Vogelmuur en Brede
stekelvaren. Jeneverbesstruwelen zijn vaak zeer rijk aan diverse soorten mossen en korstmossen. Ze
komen voor in complex met droge heiden, heischrale graslanden en bossen (1, 2).
3.1.7.3 Zeldzame soorten
Jeneverbes is een zeldzame soort.
Veel faunadoelsoorten van droge heidegebieden en dus ook van Jeneverbesstruwelen (vogel- reptielenen vlinderfauna), zijn afhankelijk van bijzondere structuren: een mozaïekstructuur van solitaire bomen,
groepen struiken, grazige stukken of open zandige plekken.
Bv. Korhoen wordt verondersteld een rol te spelen bij de verspreiding van de zaden van Jeneverbes (3,
4).
3.1.7.4 Voorkomen
Jeneverbes komt voornamelijk voor op matig droge, voedselarme bodems. Aanhoudend lage, hoge of
wisselde grondwaterstanden zijn nadelig.
3.1.7.5 Regulier beheer (3, 4)
 Vrijstellen van Jeneverbessen is zeer belangrijk. Individuen op open standplaatsen hebben minder
aantastingen en produceren meer zaad. De vrijstelling mag niet te bruusk plaatsvinden, maar via een
geleidelijke kap van concurrerende bomen en struiken over een periode van 10 jaar. Na het
verwijderen van de opslag is vaak een maai- of plagbeheer noodzakelijk om verruiging met gras of
bramen tegen te gaan. Pleksgewijs kunnen bramen gespaard blijven aangezien zij belangrijk zijn in
de habitat van tal van insecten, vooral als voedselplant (nectar, vruchten).
 Indien de terreinen groot genoeg zijn, is onregelmatige beweiding met schapen de meest geschikte
optie om concurrerende vegetatie te beperken (5-10 jaar intensieve beweiding, gevolgd door een
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periode van 5 jaar zonder begrazing). Begrazing heeft zowel positieve als negatieve effecten.
Algemeen wordt gesteld dat door overbegrazing en plotseling beëindigen ervan Jeneverbes zich kon
vestigen in (vochtige) heide en schrale graslanden. Een aansluitende periode met een voldoende
hoge graasdruk zorgt er dan voor dat concurrerend loofhout in toom wordt gehouden en dat
Jeneverbes zich kan handhaven. Begrazing van jonge individuen is echter schadelijk.
Plaggen van een cirkelvormige zone rondom de zaadstruiken is gunstig om opnieuw een geschikte
kiemplaats te bekomen. Er moeten open plekken gecreëerd worden van circa 0.5 tot enkele ha op
niet al te arme, luchtige minerale bodem. Soms is een aansluitende bewerking nodig om de bodem
weer los en luchtig te maken en de iets rijkere ondergrond boven te krijgen. Dit kan eventueel in
combinatie met bekalking.
Om de kans op brandschade in bestaande struwelen te minimaliseren, is de instelling van een
bosvrije zone rondom struwelen aan te raden.
Branden om de kieming te bevorderen, is slechts zeer plaatselijk een optie.

3.1.7.6 Herstel en ontwikkeling (3, 4)
Het herstelbeheer bestaat uit de creatie van geschikte kiemplaatsen met open zand in de nabijheid van
Jeneverbesstruiken (zie regulier beheer).
Vanwege de minieme kans op de succesvolle verspreiding en vestiging van Jeneverbes verdient
uitzaaien en uitplanten van Jeneverbes meer aandacht. In bepaalde gevallen kunnen Jeneverbessen
worden aangeplant afkomstig van opgekweekt zaad van autochtone struiken. Intensieve verzorging van
eenmaal gevestigde kiemplanten (vooral water geven tijdens droogte) verhoogt hun overlevingskansen
aanzienlijk.
3.1.7.7 Bedreigingen
 Het grootste deel van het areaal verdween door ontginning van heidegronden voor landbouw,
bosbouw, woningbouw en industrie.
 De belangrijkste bedreiging voor de resterende populaties bestaat uit verbossing, voornamelijk met
Vliegden, en de daarmee gepaard gaande beschaduwing.
 Begrazing in winter en herfst is schadelijk, vooral voor jonge individuen.
 Gevestigde Jeneverbesstruiken lopen na brand niet meer uit
 In Vlaanderen treedt nagenoeg geen natuurlijke verjonging van Jeneverbesstruwelen meer op. De
oorzaak hiervan is ongekend.
3.1.7.8

Literatuur
Schaminée et al. 1996 (1)
Sterckx & Paelinckx, 2003 (2)
Van haeren, R., 1983 (3)
Wijdeven et al., 2002 (4)
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3.1.8
3.1.8.1

Mozaïek van boomopslag en heidevegetaties
Beschrijving

Dit vegetatietype betreft een mozaïek van eikenberkenbos en heidevegetaties.
De dominante boomsoorten zijn Berk en eik. In de
kruidlaag groeit vooral Struikheide en Blauwe bosbes
of Dopheide.
Deze biotoop bevat de floristische elementen van
zowel bos als heide en is van uitzonderlijk belang
voor fauna.
Foto : Leen Govaere

3.1.8.2 Kenmerkende soorten
Eik en Berk domineren in de boomlaag. Ook Zachte en Ruwe berk, Lijsterbes en Sporkehout kunnen
voorkomen.
Kenmerkende soorten in de struiklaag zijn deze van heidevegetaties: Struikheide, Dopheide, Blauwe en
Rode bosbes, Brem, Stekelbrem, Kruipbrem, Fijn zwenkgras, Bochtige smele en Borstelgras.
In pollen of in verspreide vlekken komt ook Pijpestrootje voor. Op vochtigere plaatsen kan ook Dopheide
groeien.
3.1.8.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Struikheide, Blauwe en Rode bosbes, Brem, Stekelbrem, Kruipbrem.
3.1.8.4 Typische, zeldzame soorten
Deze biotoop is van zeer groot belang voor fauna. Groentje is bv. een dagvlinder die zich ophoudt aan de
randen van heidegebieden. Mozaïekstructuren van bomen en struiken en open heidegebied zijn zeer
belangrijk voor deze soort aangezien de mannetjes samenkomen bij deze bomen en er hun territorium
verdedigen (3). Ook Bont dikkopje en Bruine eikenpage vinden hier een geschikt biotoop.
Nachtzwaluw, Boompieper, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit zijn typische soorten in deze
mozaïekvegetaties.
3.1.8.5 Voorkomen
Op betrekkelijk zure en voedselarme, soms lemige gronden.
3.1.8.6 Regulier beheer (1, 2, 3, 4)
 Om de gewenste mozaïek van open heide en bos te bekomen zijn begrazing en periodiek
openkappen aangewezen beheersmaatregelen. Plaatselijk kan de ontwikkeling naar Eikenberkenbos
ongemoeid gelaten worden, elders wordt door middel van kap en/of het fluctueren van de
begrazingsdichtheid een meer open vegetatiestructuur (heide, struweel of open zand) gerealiseerd.
 Het kapbeheer om een open structuur te behouden streeft naar een overschermingsgraad van 3070%. Enkele overstaanders moeten behouden blijven als zangpost voor vogels. Zo wordt een
mozaïek van verschillende successiestadia bekomen.
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Natuurlijke begrazing van mozaïeklandschappen waar bv. heide en bos op kleine schaal naast elkaar
aanwezig zijn, gebeurt bij lage begrazingsdruk , 1GVE/5ha tot 1 GVE/10 ha.j.(2).
Om overwoekering met bramen te voorkomen en om de fixatie van de open zand plekken te
verhinderen, is het nodig om plaatselijk strooisel te verwijderen.

3.1.8.7 Herstel- en ontwikkeling (5)
 Periodiek openkappen van het bos
3.1.8.8

Literatuur
Dolman & Land, 1995 (1)
Londo, 1991 (2)
Maes & Van Dyck, 1996 (3)
Stortelder, et al. 1999b (4)
Van Turnhout et al., 2001 (5)

3-72

3.1.9
3.1.9.1

Hooiland met populier
Beschrijving

Deze karteringseenheid is gemakkelijk herkenbaar
aan de structuur: het is een populierenaanplant
waaronder nog steeds gehooid wordt.
De vegetatie is er dus een mengvorm van
hooilandsoorten, halfschaduwsoorten en soorten die
duiden op verruiging.

Foto : Arne Verstraeten

3.1.9.2 Kenmerkende soorten (1)
In de boomlaag : verschillende klonen van populier.
In de kruidlaag zijn volgende soorten kenmerkend: Witte klaver, Gestreepte witbol, Paardebloem,
Vogelmuur, Kweekgras, Veldbeemdgras, Ruw beemdgras, Gewone kropaar, Engels raaigras, Scherpe
boterbloem, Ridderzuring, Brede wespenorchis, Kruipende boterbloem, Speerdistel, Rapunzelklokje,
Groot streepzaad, Glad walstro, Beemdooievaarsbek, Beemdkroon.
Het zijn dezelfde soorten als in bloemenrijke graslanden, maar in deze biotoop zijn meer ruigtekruiden
terug te vinden als gevolg van bladval en plaatselijke overschaduwing door populieren : Grote brandnetel,
Koninginnekruid, Moerasspirea.
Weideklokje Bergklokje en Bonte krokus zijn kenmerkende soorten in de Kempische vloeiweiden.
3.1.9.3 Zeldzame soorten die kunnen voorkomen (1)
Daslook, Slangewortel, Zeegroene zegge, Slanke zegge, Moerasstreepzaad, Gevlekte orchis, Paarse
schubwortel, Bosbingelkruid, Wilde peterselie, Gevlekt longkruid, Bosmuur, Veldhondstong.
Karwijvarkenskervel,…
3.1.9.4 Voorkomen
Verspreid in Vlaanderen, vooral in valleien van de grote rivieren en op voormalige vloeiweiden.
3.1.9.5 Regulier beheer (2, 4)
 Maaibeheer met afvoer van het maaisel (juli – augustus), al dan niet met nabegrazing in september.
 Populieren als hooghout laten oud worden.
3.1.9.6 Herstel en ontwikkeling (2, 4)
Ofwel wordt het maaibeheer onder de populieren aangehouden, ofwel worden de bomen gekapt en wordt
het grasland verder als hooiland beheerd. Vaak is het echter zeer moeilijk om de populieren uit de
hooiweide te halen zonder ernstige exploitatieschade te veroorzaken. Ook spontane verbossing van het
perceel kan een optie zijn.
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3.1.9.7 Bedreigingen
Gebrek aan beheer.
3.1.9.8

Literatuur
Runhaar et al., 2004 (1)
Schaminée et al., 1996 (2)
Zwaenepoel et al., 2002 (3)
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3.1.10 Wastine
3.1.10.1 Beschrijving
Een wastine- landschap is een mozaïeklandschap
van verruigde graslanden, struwelen en bosjes.
Een dergelijk landschap is zeer waardevol aangezien
het zowel plaats laat aan schaduw-, halfschaduw- en
lichtminnende fauna en flora als aan soorten die
specifiek voorkomen in deze biotoop (bv. vogels).

Foto : Arno Thomaes

3.1.10.2 Fauna en Flora
Zowel lichtminnende als schaduw- en halfschaduwplanten kunnen zich hier vestigen. Vooral voor
insecten en vogels (zangers, vliegenvangers, klauwieren en vinken) is deze biotoop zeer belangrijk. De
belangrijkste struiksoorten in wastine-landschappen zijn Meidoorn, Sleedoorn en Mispel, Rode Kornoelje.
Ook allerlei wilde rozen en eventueel zelfs de zeer zeldzame Wilde appel en Wilde peer kunnen
voorkomen. Wastines kunnen dus erg belangrijk zijn als zaadbron van autochtone struiken.
3.1.10.3 Voorkomen
Beperkte verspreiding in Vlaanderen. Meestal in aansluiting met mantel-en zoomvegetaties van gesloten
bos.
3.1.10.4 Regulier beheer
 Paarden, runderen en schapen kunnen ingezet worden bij het beheer van de overgangen tussen bos
en open vegetatie.
 Extensieve beweiding: 1GVE/2,5 tot 3ha. Een goede verhouding is 70% bos en struweel, 30%
grasland (1).
Door de begrazingsdruk in tijd te variëren, dringt het vee in perioden met hoge bezetting het struweel
pleksgewijs terug, terwijl in een aansluitende fase van extensieve beweiding kieming en vestiging van
struweelsoorten mogelijk is, vooral waar eerder de vegetatie vertrapt werd. Bij een dergelijk beheer
vormen zijn er geen statische grenzen meer, maar een dynamisch geheel waarbij bos en
bosfragmenten nu eens uitdijen en dan weer inkrimpen (2).
3.1.10.5 Herstel en ontwikkeling
 Bij te sterke verbossing dient de begrazingsdruk verhoogd te worden, bij onvoldoende natuurlijke
verjonging of onvoldoende vestiging van pioniersoorten, moet de begrazingsdruk verlaagd worden.
3.1.10.6 Bedreigingen
 Te extensief en te intensief beheer waardoor het evenwicht open en meer gesloten vegetatie verloren
is.
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3.1.10.7 Literatuur
Baeté & Vandekerkehove, 2001 (1)
Stortelder et al., 1999 (2)
Tack et al., 1993 (3)

3-76

3.2

Lijnvormig

3.2.1

Mantel- en zoomvegetatie : algemene beschrijving

3.2.1.1 Beschrijving (6)
Mantel- en zoomvegetaties vormen de overgang tussen bos en open terrein (zie onderstaande figuur).

Figuur 1: Schematische voorstelling van een mantel- en zoom-overgang tussen open terrein en gesloten bos (6).







Onder een mantel verstaan we een begroeiing van struiken aansluitend op bomen in het bos. Hij is
best opgebouwd uit een eerste zone met hogere, schaduwminnende soorten, en een tweede zone,
aansluitend bij de zoomvegetatie die is opgebouwd uit lagere, lichtminnende struiken. De kroon van
de uiterste struiken reiken tot op de grond en vormen zo een dichte, opgaande structuur (1).
De zoom (3-5m breed) is voornamelijk opgebouwd uit hoge, meerjarige kruiden.
Een ideale mantel- en zoomvegetatie bevat enkel inheemse en liefst streekeigen soorten. De mantelen zoomvegetatie hoeft niet recht te zijn, het is beter te streven naar een golvende grenslijn tussen
struik- en kruidlaag, zodat de lengte van deze gradiëntrijke zone toeneemt. Inhammen en
uitstulpingen creëren een rafelige of gekartelde bosrand, wat erg gunstig is voor vooral
warmteminnende insecten (voorjaarssoorten). Ook de oriëntatie van mantel- en zoomvegetaties en in
uitbreiding van struwelen, is bijzonder belangrijk voor insecten, in het bijzondere thermofiele insecten.
Een goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetatie vervult verschillende functies. Een zeer belangrijke
functie van de mantel- en zoomvegetatie is de beschermende functie. Het typische bosklimaat van
het bosbestand (schaduwrijk, windluw, een hogere luchtvochtigheid, verminderde instraling en een
meer gematigde temperatuur) wordt behouden en de invoer van schadelijke stoffen via de wind wordt
verhinderd. Naast deze beschermende functie heeft de mantel- en zoomvegetatie ook een
belangrijke functie als geschikt habitat voor verschillende plant- en diersoorten.
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Het (grillig) lijnvormig verloop van een mantel- en zoomvegetatie biedt goede migratiemogelijkheden
voor plant en dier.
Binnen de mantel- en zoomvegetatie kunnen ook andere vegetatiestructuren voorkomen: dood hout
(liggend en staand), hakhoutstoven, knotboom, gracht, houtwal, plas, poel, ..).

3.2.1.2 Flora en fauna (6)
Zomen en mantels zijn belangrijk als schuilplaats en foerageerbiotoop voor vele soorten zoogdieren,
zoals marters, allerlei vleermuizen, eikelmuis en hazelmuis. De struiken herbergen een rijke
gemeenschap aan broedvogels, met soorten als de Europese kanarie, Grasmus, Braamsluiper, Kneu en
nog vele anderen. Ze bieden ook plaats aan een groot deel van de in ons land voorkomende amfibieën
en reptielen, maar zijn vooral belangrijk voor vlinders, zweefvliegen, boktorren en andere
bloembezoekende insecten.
De mantel biedt ruimte aan heel wat lichtminnende struweelsoorten zoals Meidoorn, Sleedoorn,
Gaspeldoorn, Gelderse roos, …dit zijn soorten die zich binnen gesloten bos minder kunnen ontwikkelen.
Bovendien bevat een mantel- en zoomvegetatie een groot aantal specifieke vaatplanten (zoomplanten)
waaronder een aantal zeer zeldzame soorten.
Dagvlinders maken zowel gebruik van de mantels als van de zomen.
3.2.1.3 Typering
Een mantel- en zoomvegetatie komt in twee situaties voor (Figuur 2):


Als overgangszone tussen bos en open terrein (bv. op de overgang tussen bos en akker of weiland).
Dit zijn externe mantel- en zoomvegetaties.



Als overgangszone tussen bosbestanden en open plaatsen in het bos. Deze open plekken kunnen
ontstaan als gevolg van natuurlijke processen (bosbrand, windval, blikseminslag, maar ook beekjes
en rivieren, moeras, heidevegetaties...), of van antropogene aard zijn (kapvlakte, bospaden,
wildakker, graasweide, picknickplaats in het bos,..).
Dit zijn interne mantel- en zoomvegetaties. Interne mantel-en zoomvegetaties kunnen één-of
tweezijdig zijn (zie Figuur 3 en Figuur 4).

Figuur 2: interne en externe mantel- en zoomvegetatie (fig. Jean-Yves Paquet)
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Figuur 3: Een goed ontwikkelde, tweezijdige, interne mantel- en zoomvegetatie (fig. Jean-Yves Paquet, naar Warren
& Fuller, 1993

Figuur 4: Een goed ontwikkelde, éénzijdige, interne mantel- en zoomvegetatie (fig. Jean-Yves Paquet , naar (7))

3.2.1.4 Regulier beheer
In een mantel- en zoomvegetatie zal de mantel zich van nature uitbreiden richting zoom, en het bos zelf
zal binnendringen in de mantel : in de beschutting van de struiken vestigen zich bomen die de struiken
uiteindelijk overgroeien. Bij nietsdoenbeheer zal de mantel-zoomvegetatie evolueren naar gesloten bos.
Instandhouding van een goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetatie vergt daarom beheer.

1. Mantel
Om successie naar bos tegen te gaan en er voor te zorgen dat de kruinen van de struiken tot op de
bodem reiken, is het noodzakelijk de stammen om de 10-15 jaar aan de bodem af te zetten. Variatie in de
omlooptijd en afwisseling in de hoogte (afwisseling stoven en knotbomen) houdt de structuurvariatie in
stand. Er moet echter vermeden worden dat er bressen ontstaan in de mantel- en zoomvegetatie. Dit kan
door cyclisch stroken af te zetten, bv. stroken van 100m. Afzetten gebeurt voordat de vogels nestelen,
dus voor 1 maart. Exoten worden verwijderd, waarbij agressief uitzaaiende soorten prioritair worden
aangepakt.
Het is zinvol om gedurende het afzetten van bomen en struiken het verloop van de grenslijn tussen de
mantel en de zoom voortdurend te veranderen. Zo worden steeds nieuwe successiezones gecreëerd.
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2. Zoom
De zoom van de mantel- en zoomvegetatie dient om de 2-3 jaar gemaaid te worden.
 Het maaitijdstip is sterk afhankelijk van het type zoomvegetatie. Voor de groei en reproductie van de
planten is het absoluut noodzakelijk om te maaien wanneer de meeste soorten hun zaden gevormd
hebben (juli-augustus), droge, schrale vegetaties worden later gemaaid (september-oktober). Het
maaisel moet vervolgens binnen enkele dagen afgevoerd worden wat geleidelijk tot verschraling van
de bodem leidt en verruiging tegengaat. De vestiging van karakteristieke zoomplanten wordt zo
bevorderd.
 Faseren van het maaien (in tijd en in ruimte) is een goede optie. Indien bijvoorbeeld minstens drie
maaivakken worden onderscheiden waarvan er jaarlijks slechts één wordt gemaaid, wordt een rijkere
structuur bekomen dan wanneer alles gelijktijdig om de drie jaar wordt gemaaid. Voor veel insecten is
het bovendien van belang om in de holle stengels van uitgebloeide planten te kunnen overwinteren.
Bij elke maaibeurt dient dan ook een deel van de zoom gespaard te blijven. Dit gespaarde deel kan
dan bij de volgende maaibeurt meegenomen worden.
Plaatselijk kan er gekozen worden om enkele brandnetelhorsten te bewaren als waardplant van een
aantal vlindersoorten (Dagpauwoog, Kleine vos,..).
 Klassiek wordt een maaihoogte van 5-8 cm aanbevolen. In zeer schrale vegetaties kan eventueel
lager gemaaid worden. Lokale beschadiging van de bodem kan daar leiden tot zeer interessante
pioniervegetaties.
 Indien de mantel- en zoomvegetatie grenst aan een drukbezochte pad, kan het in sommige gevallen
gewenst zijn de uiterste rand (0.5 m) twee maal per jaar te maaien om het wandelpad voldoende vrij
te stellen. De eerste maaibeurt is dan in de tweede helft van juni of begin juli, de tweede maaibeurt
volgt dan in september.
3.2.1.5 Ontwikkeling en herstel van externe mantel- en zoomvegetaties
De aanleg van een mantel- en zoomvegetatie langs bestaande bossen kan gebeuren op twee manieren :
 omvorming van een deel van het bosbestand tot mantelzone
 aanleg van een nieuwe mantelzone naar buiten toe. Dit kan door spontane ontwikkeling of door
actieve inplanting met streekeigen struiken.
Het aanleggen van een externe mantel-zoomgradiënt gebeurt best door het bos spontaan naar buiten toe
te laten uitbreiden (bijvoorbeeld door de prikkeldraad van aangrenzend weiland een tiental meter te
verplaatsen). Deze strook wordt van buiten naar binnen met afnemende periodiciteit beheerd
(maaibeheer resp. kapbeheer), om zo een geleidelijke gradiënt te realiseren.
Aangezien uitbreiden vaak niet zo evident is, is het verleidelijk om de mantel naar binnen toe aan te
leggen door in de mantel- en zoomvegetatie zwaar te kappen. Het kan echter niet de bedoeling zijn om
mantel-zoomgradiënten aan te leggen ten nadele van het bos. Dergelijke kappingen zijn enkel te
verantwoorden in het kader van herstel van oude rijke mantel- en zoomvegetaties, en mogen niet de
regel zijn.
Ook in het kader van faunagericht beheer zijn kappingen mogelijk (bv. de creatie van een open
plekkenstructuur met mantel-zoomvegetaties).
Om een externe mantel- en zoomvegetatie te verwezenlijken is een ruimtebeslag van 6-10m nodig (6).
Bovendien is het soms aangewezen om naast de kruidenvegetatie van de zoom, nog een extra strook te
voorzien met extensief beheerd grasland. Zo wordt het totale bereik vergroot en de schadelijke input van
pesticiden en meststoffen van aangrenzend landgebruik voor het bos en de mantel- en zoomvegetatie
verminderd.
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Bij omvorming van het uiterste deel van het bosbestand zullen inheemse struiken of bomen met goede
opslagcapaciteit worden behouden. Andere bomen en struiken worden afgezet over een breedte van 515m in het bestand. Hierdoor dringt er meer licht door op de bodem en kunnen lichtminnende soorten
zich vestigen. Deze methode is aangewezen bij de creatie van interne mantel- en zoomvegetaties of
wanneer plaatsgebrek de ontwikkeling van een volledige mantel- en zoomvegetatie naar buiten toe
onmogelijk maakt.
Door een aangepast maaibeheer zal de zoom zich spontaan ontwikkelen.
Bij aanleg van een mantel- en zoomvegetatie naar buiten toe is het vaak voldoende ruimte te creëren
voor spontane processen. Dit kan bijvoorbeeld door de afrastering 5-10m in het open veld terug te zetten
zodat pionierssoorten zich spontaan kunnen vestigen. De soortensamenstelling van de spontaan
ingezaaide struiken moet nauwgezet opgevolgd worden. De vestiging van sterk woekerende exoten zoals
Amerikaanse vogelkers en Robinia is niet gewenst.
Indien een spontane vestiging uitblijft (bv. door het ontbreken van geschikte zaadbronnen in de
omgeving) of wanneer op zeer korte termijn resultaat gewenst is (bv. om indringing van bosbestanden te
voorkomen, of als visueel scherm) kan gekozen worden voor actieve aanplant op een deel van de
beoogde oppervlakte. De aanplantingen geschieden best per soort in kleine groepjes om te vermijden dat
een soort uit de menging wordt verdrongen door meer concurrentiekrachtige soorten.
3.2.1.6 Ontwikkeling en herstel van interne mantel- en zoomvegetaties
De aanleg van een interne mantel- en zoomvegetatie is vooral zinvol:
 langs paden : door over een afstand van enkele meter de houtige vegetatie terug te zetten, ontstaan
lichtrijke paden. Door bovendien aan kruispunten van dergelijke paden iets dieper in de bestanden te
kappen, ontstaan grotere lichtrijke open plekken.
 langs open plekken (bv. ligweides,..) : de ontwikkeling van een interne mantel- en zoomvegetatie kan
hier zowel door kappen als door uitbreiding in de richting van de open plek.
3.2.1.7 Bedreigingen
 vraat : reguleren van de wildstand, afsluiting verplaatsen.
 betreding van de zoomvegetatie : beschermen van de kruidlaag door plaatsen van een afsluiting of
verboden toegangsborden.
 aangrenzend landgebruik : indien mogelijk de zoom uitbreiden met enkele meters extensief beheerd
grasland. De invloed van pesticiden en meststoffen op de mantel- en zoomvegetatie wordt zo
getemperd.
 Exoten en gebruik van niet inheems plantmateriaal.
 Gebrek aan beheer.
3.2.1.8

Literatuur
Honnay & Hermy, 2002 (5)
Stortelder et al., 1999b (6)
Warren & Fuller, 1993 (7)

Bergstedt, 1992 (1)
De Fré & Hoffmann, 2004 (2)
De Keersmaeker, 1997 (3)
Ferris-Kaan, R., 1989 (4)
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3.2.2
3.2.2.1

Mantel-zoomvegetaties op zandgronden
Beschrijving

Loofbossen op zandgronden zijn vaak eerder
soortenarme bossen. Toch komen in de mantel- en
zoomvegetaties verschillende vegetatietypes voor.
Karakteristiek langs bossen op zandgronden zijn
mantels met Wilde kamperfoelie en Bramen of met
Bramen en Sporkehout. Ook hakhout van Berk,
Lijsterbes, Eik en Hazelaar op iets rijkere
standplaatsen komt voor in de mantelzone.
De zomen worden gekenmerkt door vooral Hengel en
Havikskruiden, of wel door Adelaarsvaren of
Pijpestrootje. Op plaatsen die sterk verrijkt zijn met
meststoffen treden stikstofminnende soorten op de
Foto : Peter Van de Kerckhove
voorgrond : Gewone vlier (in de mantel) en
Gestreepte witbol, Grote brandnetel en Gewone
hennepnetel (in de zoom).
3.2.2.2 Kenmerkende soorten
Mantel : Bramen, Wilde kamperfoelie, Sporkehout
Zoom : Adelaarsvaren, Bochtige smele, Stekelvaren
Op droge zandgronden :
Mantel: ook Struikhei, Wilde lijsterbes en Brem
Zoom: ook Hengel, Havikskruiden
Op vochtige zandgronden :
Mantel: ook Grauwe/Geoorde wilg, Wilde lijsterbes,.
Zoom: Pijpestrootje, Wilgenroosje, Dophei
Oude bosgronden kennen een eigen flora, zowel in de Mantel- als in de Zoomvegetatie
Mantel: ook Eenstijlige meidoorn, Hazelaar, Hulst
Wilde appel is een typische, zeldzame soort. Wilde peer is zéér zeldzaam.
Zoom: afhankelijk van de vochtigheid komen kenmerkende soorten van droge of vochtige
zandgronden voor. Aanvullende, typische soorten voor oude bossen zijn : Valse salie,
Boshavikskruid, Echte guldenroede, Fraai hertshooi, Hengel, Dalkruid, Salomonszegel.
3.2.2.3 Voorkomen
Dit biotooptype is terug te vinden op zandgronden of landduinen, of op voedselarme, droge tot vochtige
bodems met een langzame humusafbraak. Dominerende boomsoorten in de bosbestanden zijn : Berk,
Zomereik, Beuk, en naaldbomen. In de ondergroei van deze bossen vindt men Blauwe en Rode bosbes,
Dalkruid, Bochtige smele, mossen en korstmossen.
Voor mantel- en zoomvegetaties op zandgronden speelt de expositie ten opzichte van de zon een zeer
belangrijke rol. Aan de zuidrand verloopt de strooiselomzetting sneller, lopen de knoppen eerder uit en
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bloeien de planten vroeger in het voorjaar. Aan de noordzijde komen vooral varens, bladmossen en
levermossen voor.

3.2.2.4 Regulier beheer
Gezien de betrekkelijke soortenarmoede in dit vegetatietype, richt het beheer zich voornamelijk op het
vergroten van de structuurvariatie.


Mantel: Hakhoutbeheer over een strook van een 10-tal meter breed. De omlooptijd van het beheer is
afhankelijk van de standplaatseigenschappen. De gemiddelde omlooptijd bedraagt 15-20 jaar.



Zoom: om de 2-3jaar maaien en het maaisel afvoeren. Droge schrale zoomvegetaties worden in
september-oktober gemaaid. In verruigde situaties is het beter om vroeger te maaien (juli-augustus).

3.2.2.5 Ontwikkeling en herstel
 Zie ook § 3.2.2.4 Regulier Beheer en de algemene fiche Mantel- en zoomvegetatiebeheer
 Mantel :
 De ontwikkeling van nieuwe externe mantel-zoomvegetaties langsheen bestaand bos gebeurt bij
voorkeur naar buiten toe. Het herstel van voormalige meer open structuren (hakhoutbeheer) over
enkele meter aan de binnenrand van oud bos is echter waardevol aangezien aanwezige
halfschaduw- oud bossoorten zo beter tot hun recht komen.
 De ontwikkeling en het herstel van een interne mantel-zoomvegetatie langs lijnvormige
elementen (paden) zal meestal naar binnen toe plaatsvinden, langs vlakvormige elementen
(ligweide, open plek) kan ook naar buiten gewerkt worden.
 Pleksgewijs ringen of behoud van windval levert extra variatie onder vorm van staand- en liggend
hout, en wortelkluiten
 Kroonhout bij voorkeur in het bestand laten ter stimulatie van mantels en bramen, vestiging van
allerlei organismen (insecten, paddestoelen, …), en als bescherming van jonge uitlopers op
stronken tegen wildvraat
 Zoom :
Aangerijkte zomen worden gedomineerd door Gewone hennepnetel, Gladde witbol en Bochtige
smele. Om deze vegetaties te verarmen is een meer intensief maaibeheer nodig.
Op vochtige standplaatsen waar pijpestrootje te dominant is kan eventueel geplagd worden.
3.2.2.6 Bedreigingen
 Verdringing van zoom- en mantelvegetatie door stikstofminnende vegetatie onder invloed van
vermesting: sterke uitbreiding van Gewone vlier (mantel), Gestreepte witbol, Gewone hennepnetel
(zoom)
 Ontwikkeling tot gesloten bos door gebrek aan beheer
3.2.2.7

Literatuur
Bal et al., 2001
Bergstedt, 1992
Stortelder et al. 1999b
Zwaenepoel, 1998

3-84

3.2.3
3.2.3.1

Mantel- en zoomvegetaties op voedselrijke standplaatsen
Beschrijving

Oude bossen op klei- en leembodem hebben een vrij
complexe
structuur
en
een
uitgesproken
voorjaarsaspect. De mantels van bossen op
voedselrijke standplaatsen zijn doorgaans veel
soortenrijker dan deze van andere bossen. De
soortensamenstelling van de zomen hangt dan weer
sterk samen met de voedselrijkdom en het
vochtgehalte van de standplaats, en het gevoerde
beheer.
Deze biotoop komt voor in verschillende situaties:
 mantelen
zoomvegetaties
langs/binnen
bosaanplant op cultuurgrond
Foto : Leen Govaere
 mantel- en zoomvegetaties langsheen/binnen
loofbos (oud bos-sites)
 mantel- en zoomvegetaties langsheen/binnen
alluviale bossen

3.2.3.2 Kenmerkende soorten (6)
In jonge bossen :
Mantel : Sleedoorn, Bramen, Gewone vlier, Hazelaar, Hop. Ook hakhout : Zwarte els, Es, Iep
Zoom : Grote brandnetel, Kleefkruid, Look-zonder-look, Dolle kervel, Drienerfmuur, Fluitekruid,
Haagwinde, Stinkende gouwe, Geel nagelkruid, Gewone engelwortel, Hondsdraf, Knopig
helmkruid, Robertskruid, Schaduwgras, Speenkruid, Zevenblad, Bosandoorn, Gewone
bereklauw, Margriet, Knoopkruid, Rapunzelklokje, Gewone agrimonie
In oude bossen :
Mantel : ook Gelderse roos, Heggerank, Hondsroos, Hulst, Klimop, Rode kornoelje en Spaanse
aak. Zeldzame, typische soorten : Mispel, Wegedoorn
Zoom : Gevlekte aronskelk, Boszegge, Lelietje-van –dalen, Wilde hyacint, Bosgierstgras, Witte
klaverzuring, Grote muur, Bosviooltjes, Slanke sleutelbloem, Engelwortel, Kleine maagdenpalm,
Daslook, Muursla, Aardbeiganzerik, Bosanemoon, Voorjaarshelmbloem, Ruig klokje,…
Op kalkhoudende standplaatsen :
Mantel : ook Bosrank, Wilde kardinaalsmuts. Zeldzame, typische soorten zijn hier
: Wilde liguster, Zuurbes
Zoom : Zeldzame soorten : Wilde marjolein, Purperorchis, Bergnachtorchis
Op vochtige of natte standplaatsen :
Mantel : ook Gelderse roos, Grauwe wilg, Rode kornoelje, Hulst, Spaanse aak
Zoom : ook Rietgras, Koninginnekruid, Moerasspirea, Echte valeriaan, Wederik, Kattestaart
In de zoomvegetatie is een uitgesproken voorjaarsbloei opvallend. De maanden met de hoogste bloei
blijven wel juni en juli.
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3.2.3.3 Voorkomen
Dit biotooptype is terug te vinden op vochtige tot droge, maar altijd voedselrijke standplaatsen met een
hoge omzettingssnelheid van humus.
3.2.3.4 Regulier beheer (6)
 Zie ook algemene fiche Mantel- en zoomvegetaties
 Mantel : Hakhoutbeheer over een strook van een 10-tal meter breed. De omlooptijd van het beheer is
afhankelijk van de standplaatseigenschappen. De gemiddelde omlooptijd bedraagt 5-10 jaar.
 Zoom : om de 2-3jaar maaien (juli-augustus) en het maaisel afvoeren.

3.2.3.5 Ontwikkeling en herstel (6)
 Mantel: De ontwikkeling van nieuwe externe mantel-zoomvegetaties langsheen bestaand bos
gebeurt bij voorkeur naar buiten toe. Bij de aanleg van een mantel-en zoomvegetatie op
cultuurgronden kan het noodzakelijk zijn eerst de graszode te plaggen.
Indien er in het bos relicten zijn van hakhoutbeheer is het aangewezen de mantel- en zoomvegetatie
naar binnen toe te herstellen. Dergelijk herstel van voormalige meer open structuren over enkele
meter aan de binnenrand van oud bos is zeer waardevol aangezien aanwezige halfschaduw- oud
bossoorten zo beter tot hun recht komen.
De ontwikkeling en het herstel van een interne mantel-zoomvegetatie zal meestal naar binnen toe
plaatsvinden.


Zoom: Indien de zoomvegetatie gedomineerd wordt door Zevenblad en Ridderzuring, Fluitekruid,
Witte dovenetel, Hondsdraf en Grote brandnetel is het aangewezen twee maal per jaar te maaien
(tweede helft van juli en eind september). Na deze verschralingsperiode van 5 jaar, wordt dan de
maaifrequentie en periode herzien (zie regulier beheer).

3.2.3.6 Bedreigingen (6)
 Verdringing van zoom- en mantelvegetatie door stikstofminnende vegetatie onder invloed van
inwaaien van meststoffen vanuit aangrenzend landbouwgebied: sterke uitbreiding van Gewone vlier,
Grote Brandnetel en Zevenblad.
 Verruiging van incidenteel overstroomde loofbossen als gevolg van ontwatering
 Ontwikkeling tot gesloten bos door gebrek aan beheer
3.2.3.7

Literatuur
Honnay & Hermy, 2002 (5)
Stortelder et al., 1999b (6)
Warren & Fuller, 1993 (7)

Bergstedt, 1992 (1)
De Fré & Hoffmann, 2004 (2)
De Keersmaeker, 1997 (3)
Ferris-Kaan, R., 1989 (4)
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3.2.4
3.2.4.1

Mantel- en zoomvegetaties van moerassen
Beschrijving

Dit biotooptype omvat de mantel- en zoomvegetaties
langsheen en in voedselrijke- en voedselarme
Elzenbroekbossen. De randen van de broekbossen
worden gedomineerd door breedbladige struiken
(Sporkehout, Grauwe wilg, Geoorde wilg).
In de zoom domineren in alle gevallen
hoogopgaande moerasplanten. Deze kruiden komen
vaak ook in de bosbestanden zelf voor, maar hebben
er een verminderde groei, en komen er dikwijls niet
tot bloei.
Foto : Peter Van de Kerckhove

3.2.4.2 Kenmerkende soorten (6)
 Voedselrijk
 Mantel : Grauwe wilg, Gelderse roos, Framboos, Hop, Leverkruid, Moerasspirea, Riet,
Elzenzegge, Wilde kamperfoelie.
 Zoom : Echte valeriaan, Gewone smeerwortel, Pinksterbloem, Bitterzoet, Grote wederik,
Haagwinde, Gewone engelwortel, Grote kattenstraat, Kale jonker, Dotterbloem, Gele lis, Echte
koekoeksbloem, Gevleugeld hertshooi, Kleefkruid, Grote brandnetel, Harig wilgenroosje,
Leverkruid, Rietgras, Pluimzegge, Moeraszegge en Oeverzegge.
 Voedselarm
 Mantel : Grauwe wilg, Wilde gagel, Sporkehout.
 Zoom : Moerasvaren, Koningsvaren, Bitterzoet, Hennegras, Kale jonker, Dophei, Melkeppe,
Moerasviooltje, zeggevegetaties : o.a.Zompzegge, Elzenzegge
3.2.4.3 Zeldzame soorten (6)
Klein glidkruid, Bospaardenstaart, Stippelvaren, Kamvaren en Koningsvaren zijn zeldzame, typische
soorten in deze mantel- en zoomvegetaties.
3.2.4.4 Voorkomen (6)
Dit vegetatie-type is terug te vinden in natte depressies, beekdalen, hoogveen- en laagveengebieden. De
bodem is er periodiek of permanent overstroomd, en wordt gekenmerkt door een sterk venig karakter.

3.2.4.5 Regulier beheer – Herstel en ontwikkeling (6)
 Mantel : hakhoutbeheer met omlooptijd van 10 jaar over een strook van een 10-tal meter.
 Zoom : Regelmatig maaien en afvoeren (om de 1-5 jaar), in sommige gevallen is het ook
aangewezen te plaggen. Het maaien gebeurt in september.
 Drogere zomen met rietruigtekruiden zoals Moerasspirea en Echte valeriaan kunnen geplagd of
frequenter (tot jaarlijks) gemaaid worden om een rijkere soortensamenstelling te bekomen. Nog
drogere zomen gedomineerd door Grote brandnetel vragen een 3-5 jaarlijkse maaibeheer. Om
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Brandnetel plaatselijk terug te dringen zal jaarlijks (eventueel tweemaal per jaar) gemaaid
moeten worden.
3.2.4.6 Bedreigingen (6)
 Verruiging onder invloed van verdroging en vermesting. De verhoogde mineralisatie leidt tot een
hogere vrijstelling van nutriënten. Stikstofminnende planten als Grote Brandnetel, Kleefkruid en
Gewone vlier breiden uit.
 Eutrofiëring
 Ontwikkeling tot gesloten bos door gebrek aan beheer
3.2.4.7

Literatuur
Honnay & Hermy, 2002 (5)
Stortelder et al., 1999b (6)
Warren & Fuller, 1993 (7)

Bergstedt, 1992 (1)
De Fré & Hoffmann, 2004 (2)
De Keersmaeker, 1997 (3)
Ferris-Kaan, R., 1989 (4)
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4 Gesloten vegetaties – structuren
4.1

Vlakvormig : zeer zeldzame bostypes en bosbedrijfsvormen

4.1.1
4.1.1.1

Beukenbos of Eikenbos met witte veldbies
Beschrijving

Deze bossen omvatten opgaande beukenbossen
(20-25m hoog) op zure, leemhoudende bodems in de
Voerstreek (Fl). Naast Beuk komen ook Zomereik,
Wintereik en Ruwe berk in de boomlaag voor. Goed
ontwikkelde eiken blijft echter meestal beperkt tot
plaatselijk betere bodemomstandigheden of in
bossen met een voormalig hakhoutbeheer. Als Eik in
de boomlaag gaat domineren, wordt deze biotoop
een Eikenbos met Witte veldbies genoemd (Ql).
Een secundaire boomlaag ontbreekt meestal, ook de
struiklaag is maar zwak ontwikkeld met Lijsterbes,
Sporkehout, Hulst, Ratelpopulier en Trosvlier of
ontbreekt geheel.
De bedekking van de kruidlaag varieert, ze is
gekenmerkt door Witte veldbies en ook vaak Bwk-code : Fl of Ql,; Foto : Kris Vandekerkhove,
Adelaarsvaren, Gewone bosbes en Bochtige smele. faciesvegetatie van Grote veldbies
In de eindfase van de successie van dit bostype is
Beuk de enige boomsoort en is door de sterke
beschaduwing
de
struiklaag
dan
afwezig
(‘hallenbos’).
4.1.1.2 Kenmerkende soorten
Beuk, Zomereik, Wintereik en Ruwe berk zijn kenmerkende soorten van de boomlaag. De struiklaag is
zwak ontwikkeld met vooral Lijsterbes en Sporkehout. Ook Mispel en Wilde appel (zeer zeldzame
soorten) kunnen voorkomen. Trosvlier is een typische soort die na verstoring nog sterk toeneemt.
De bodembedekking bestaat uit een mozaïek van schaduwplekken met afgevallen bladeren, lichtrijke
plekken heel ijl bedekt met Witte veldbies, Grote veldbies, Dubbelloof en Schaduwkruiskruid en open
plekken met een dichte bedekking van Adelaarsvaren. De moslaag is vaak maar zwak ontwikkeld.
In hakhoutbestanden of in mantel- en zoomvegetaties met een grotere lichtinval kan ook Fraai hertshooi,
Echte guldenroede en Knollathyrus staan.
4.1.1.3 Gemakkelijk herkenbare kenmerkende soorten
Naast alle soorten in de boometage is in deze vegetatie de structuur kenmerkend (zwak ontwikkelde
struiklaag en de ijle bodembedekking). Witte veldbies, Adelaarsvaren en Gewone bosbes zijn gemakkelijk
herkenbare soorten.
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4.1.1.4 Typische, zeldzame soorten
Witte veldbies is een kenmerkende, maar in Vlaanderen bedreigde soort. Grote veldbies is in Vlaanderen
zeldzaam.
De betekenis van dit bostype is voornamelijk groot wanneer het bos oud en uitgestrekt is. Dan kan een
rijke bosstructuur ontstaan met jonge tot zeer oude bomen, met zowel staand als liggend dood hout, en
met voldoende afwisseling tussen open plekken en zeer sterk beschaduwde plaatsen.
4.1.1.5 Voorkomen
Dit bostype hoort thuis op sterk zure, leemhoudende en grindrijke bodems. Het ontwikkelt zich
voornamelijk in zones met een koel en vochtig subklimaat. Dit bostype komt in Vlaanderen enkel voor in
de Voerstreek op een beperkte totale oppervlakte (240-280 ha) (8). De goed ontwikkelde voorbeelden
van dit bostype zijn bovendien allen Eikenbossen.
4.1.1.6 Regulier beheer (3, 4, 5, 7)
 Vermijden van zware exploitaties. Kleinschalige femelslag, plenterkap of niets doen zijn wel mogelijk.
 Dit bostype is gevoelig voor begrazing. Jaarrondbegrazing leidt reeds bij lage dichtheden tot
degradatie en is alleen mogelijk op grotere oppervlakten (>100 ha; 50 ha bij seizoensbegrazing) bij
zeer lage dichtheden, wanneer minstens 1/3 open terrein mee ingeschaard is (4). Gezien de
beperkte oppervlakten van dergelijke bossen in Vlaanderen, is begrazing niet aangewezen.
 De natuurwaarde van deze bossen stijgt door een beheer dat streeft naar het verrijken van de
structuur en de hoeveelheid staand- en liggend dood hout. Specifieke beheersmaatregelen zijn
mantel-en zoombeheer, open-plekken-beheer, vrijstellen van soorten die onderdrukt worden door het
beukenscherm en/of recreatieplanning met zonering.
 Natuurlijke wildregulatie en/of jacht.
4.1.1.7 Herstel en ontwikkeling (3, 4, 5, 7)
 Actieve omvorming van exoten- en monotone beukenaanplantingen door selectieve kap leidt tot
bossen met een meer gevarieerde soortensamenstelling en structuur. Bij de omvorming moet echter
voorkomen worden dat ongewenste boomsoorten zich verjongen (met name Douglas, Amerikaanse
vogelkers en Amerikaanse eik moeten zeker verwijderd/geringd worden).
 Herstellen van aaneengesloten eenheden door areaaluitbreiding en verbinding van bestaande
bossen
 Voorkomen en tegengaan van mestinwaai en stikstofdepositie door een aangepast beheer van de
mantel- en zoomvegetatie
 Herstel van de watertafel is noodzakelijk bij de natte variant.
4.1.1.8 Bedreigingen
 Eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities en afspoeling van regenwater van hoger
gelegen bemeste plateaus en aangrenzende akkers
 Verdroging door waterwinning
 Verlies aan soortenrijkdom door versnippering
 Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met bodemerosie en/of compactie tot gevolg
 Aanplanten van naaldhout (voornamelijk Fijnspar) en homogene beukenaanplantingen, grootschalig
en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie waardoor weinig
oude bomen, dood hout en een arme structuur aanwezig zijn
 Een te hoge wildstand belet verjonging.
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4.1.1.9

Literatuur
Vandekerkhove, 1998 (6)
Durwael et al., 2000 (7)
Van Landuyt et al., 1999 (8)

Bal et al., 2001(1)
De Blust et al., 1985 (2)
Sterckx & Paelinckx, 2003 (3)
Stortelder et al., 1999 (4)
Van der Werf, 1991 (5)
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4.1.2
4.1.2.1

Beukenbos met parelgras en Lievevrouwbedstro
Beschrijving

Dit zijn vrij hoge beukenbossen (30-40m hoog) op
neutrale bodems met een sterk ontwikkelde
kruidlaag. Enkel in meer open plaatsen van het bos
kan er zich een dichte struiklaag ontwikkelen, elders
is de struikopslag gering. De kruidlaag is meestal
sterk ontwikkeld, met een uitgesproken voorjaars- en
zomerbloei. Het is één van de rijkste bostypes van
Vlaanderen.
Deze bossen kunnen ook voorkomen als
doorgeschoten middelhout.

Bwk-eenheid : Fm, Foto : Peter Van de Kerckhove

4.1.2.2 Kenmerkende soorten
De boomlaag wordt gedomineerd door Beuk. Begeleidende houtsoorten zijn : Haagbeuk, Hazelaar,
Esdoorn, Es, Zoete kers, Eik, Rode kornoelje, Gelderse roos en Meidoorn.
Eenbloemig parelgras, Lievevrouwbedstro, Rood peperboompje, Vogelnestje en Bosgerst zijn
kenmerkende soorten van dit bostype.
De bossen hebben een uitgesproken lente-aspect.
De kruidenlaag is zeer rijk en bevat voornamelijk kalkminnende en soorten van neutrale bodems.
Lievevrouwbedstro, Bosbingelkruid en Eenbloemig parelgras vormen er tapijten.
4.1.2.3 Gemakkelijk herkenbare kenmerkende soorten
Beuk, Haagbeuk, Hazelaar , Esdoorn, Es, Zoete kers, Eik, Rode kornoelje, Gelderse roos en Meidoorn.
Tapijten van Bosbingelkruid, Eenbloemig parelgras en Lievevrouwbedstro.
4.1.2.4 Typische, zeldzame soorten
De grote soortenrijkdom van dit bostype manifesteert zich vooral in een uitbundige bloei (eind mei-juni).
Zeldzame, typische soorten die in deze bossen kunnen voorkomen zijn Rood peperboompje,
Mannetjesorchis, Grote keverorchis, Vogelnestje, Christoffelkruid, Amandelwolfsmelk, Heelkruid, Ruig
klokje en Ruwe dravik.
4.1.2.5 Voorkomen
Op neutrale matig voedselrijke leembodems met goed ontwikkelde humuslaag in de Voerstreek. Elders
komt dit bostype zeer fragmentair voor.
4.1.2.6 Regulier beheer (3, 4, 5, 7)
 Dit habitat komt in aanmerking voor verschillende bosbeheersvormen, zoals nulbeheer, middelhoutof hakhoutbeheer. Bij deze laatste vorm verdwijnt Beuk uit de menging, wat evenwel mogelijk is op
bepaalde oppervlaktes, anderszijds is hakhoutbeheer gunstig voor talrijke orchideeën (Purperorchis,
Vliegenorchis, Bergnachtorchis en Bleek bosvogeltje).
 Een kleinschalig, duurzaam en multifunctioneel bosbeheer is eveneens mogelijk. Gezien de beperkte
oppervlakte in Vlaanderen van dit bostype (200-300ha) is het echter beter in deze bossen een
nietsdoenbeheer te voeren (of hakhoutbeheer in functie van de orchideeënflora).
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Dit bostype is gevoelig voor begrazing. Jaarrondbegrazing leidt reeds bij lage dichtheden tot
degradatie en is alleen mogelijk op grotere oppervlakten bij zeer lage dichtheden (maw de situatie in
Vlaanderen leent zich niet tot begrazing). Zones met een waardevolle voorjaarsflora of
bronvegetaties mogen niet mee begraasd worden.

4.1.2.7 Herstel en ontwikkeling (3, 4, 5, 7)
 Deze bossen zijn gevoelig aan overbemesting van akkers op bovengelegen plateaus en
luchtvervuiling. Bufferzones kunnen voorzien worden onder vorm van stroken bos langsheen de
bestanden, waar hakhoutbeheer wordt (her)opgenomen. Zie fiche Mantel- en zoomvegetaties op
voedselrijke standplaatsen.
 Herstel van een meer natuurlijk bostype is mogelijk door natuurlijke successie of actieve omvorming
van exoten- en monotone beukenaanplantingen naar bossen met een natuurlijke boomsamenstelling,
verrijken van de structuur en de hoeveelheid dood hout.
 Actieve omvorming van exoten- en monotone beukenaanplantingen door selectieve kap leidt tot
bossen met een meer gevarieerde soortensamenstelling en structuur. Bij de omvorming moet echter
voorkomen worden dat ongewenste boomsoorten zich verjongen (met name Douglas en
Amerikaanse eik moeten zeker verwijderd/geringd worden).
 Herstellen van aaneengesloten eenheden door areaaluitbreiding en verbinding van bestaande
bossen.
4.1.2.8 Bedreigingen
 Dit bostype is zeer gevoelig voor eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities en voor
uitspoeling vanuit hoger gelegen plateaus en aangrenzende akkers.
 Verlies aan soortenrijkdom door versnippering
 Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met bodemerosie en/of compactie tot gevolg
 Aanplanten van exoten en homogene beukenaanplantingen, grootschalig en/of intensief kapbeheer
met grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie waardoor weinig oude bomen, dood hout en
een arme structuur.
 Een te hoge wildstand belet verjonging.
4.1.2.9

Literatuur
Stortelder et al., 1999 (4)
Van der Werf, 1991 (5)
Vandekerkhove, 1998 (6)
Van Landuyt et al., 1999 (8)

Bal et al., 2001(1)
De Blust et al., 1985 (2)
Durwael et al., 2000 (7)
Sterckx & Paelinckx, 2003 (3)
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4.1.3
4.1.3.1

Beukenbos of Eikenbos op kalk
Beschrijving

Het beukenbos op kalk (Fk) wordt gezien als een
pionierfase van het parelgras beukenbos (zie 4.1.2.)
en komt voor op plaatsen waar de kalksteen zeer
ondiep zit of dagzoomt. De boomlaag is meestal ijl,
met vooral Beuk. Gewone es en Spaanse aak zijn de
belangrijkste
begeleidende
houtachtigen.
De
struiklaag is er vrij soortenrijk, hoewel ze weinig
echte bossoorten bevat.
Het is een van de zeldzaamste bostypen met het
grootste aantal soorten en het grootste aantal
zeldzame soorten dat absoluut aan kalk is gebonden.
Ook het secundaire bos met Zomereik, Haagbeuk en
Hazelaar en met overgangen naar struwelen en
kalkgraslanden is zeer waardevol (Qk: Eiken- Bwk-eenheid : Fk of Qk, Foto : Kris Vandekerkhove
haagbeukenbos op kalk).
4.1.3.2 Kenmerkende soorten
Beuk, Gewone es, Spaanse aak zijn de belangrijkste soorten. Hiernaast komen ook Zoete kers, Winteren zomereik voor. Sleedoorn, Meidoorn, Hazelaar, Rode Kornoelje, Wilde kardinaalsmuts, Gelderse roos,
Wilde liguster,…zijn mogelijke voorkomende struiken. De meest typische, bosgebonden struik is Bosroos.
De kruidlaag wordt gekenmerkt door een kalkminnende flora, waaronder vele orchideeën. Andere
typische soorten zijn Gulden sleutelbloem, Vingerzegge en Zeegroene zegge. In meer open bossen zijn
ook de volgende soorten typisch: Betonie, Heelkruid, Wilde marjolein, Witte engbloem, Gevinde kortsteel,
Welriekende salomonszegel, Kranssalomonszegel en Ruig hertshooi.
Minder karakteristieke soorten, maar wel vaak voorkomende zijn: Gewone salomonszegel, Slanke
sleutelbloem, Gevlekte aronskelk, Bosanemoon en Boszegge,….
4.1.3.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Alle soorten van de boom- en struiklaag. Kenmerkend is een groot aantal kalkminnende soorten, waarvan
sommige specifieke beukenbegeleiders zijn. Gulden sleutelbloem, Ruig viooltje, Wilde marjolein,…
4.1.3.4 Typische, zeldzame soorten
Karakteristieke orchideeën voor dit bostype zijn Bleek bosvogeltje en Vogelnestje. In sterk open
secundaire bossen kunnen ook Soldaatje, Bruine-, Mannetjes-, Vliegen- en Bergnachtorchis voorkomen.
4.1.3.5 Voorkomen
Het bostype komt voor op steile, zeer droge warme krijthellingen, liefst op het zuiden geëxposeerd. Het
vast krijtgesteente zit er dicht onder de oppervlakte en dagzoomt plaatselijk. In Vlaanderen komt dit
bostype maar fragmentair voor op de Sint-Pietersberg en op enkele plaatsen in de Voerstreek. Dit
bostype beslaat in Vlaanderen minimaal 22ha en maximaal 55ha (7).
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4.1.3.6 Regulier beheer
 Voor de houtteelt heeft dit bos geen functie. Kap van enige omvang op deze hellingen is niet
verantwoord.
 In secundair bos met Haagbeuk en Hazelaar en met overgangen naar struwelen en kalkgraslanden is
middelhoutbeheer en beheer van open plekken noodzakelijk. Als gevolg van het middelhoutbeheer
zal Beuk in de boomlaag vervangen worden door een gemengde boomlaag van voornamelijk
Zomereik en Haagbeuk (Eikenbos op kalk). Na kap moet alle takhout uit de bestanden verwijderd
worden. Een teveel aan organisch materiaal leidt tot een grotere voedselrijkdom, waardoor in plaats
van orchideeën brandnetels zullen groeien.
Open plekken moeten gemaaid worden (na september, een maal per jaar, of minder) eventueel
gevolgd door begrazing in herfst of het vroege voorjaar (1GVE/5ha) (1, 3).
 Extensieve begrazing (1GVE/5ha) is wellicht de meest aangewezen beheersvorm voor deze bosjes.
Begrazing zorgt voor de gewenste bodemberoering ten gunste van de kalkminnende soorten (1, 3,
6).
 Zonering van recreatie : gezien de geringe oppervlakte van deze biotoop is het beter geen paden
doorheen het bos te leiden, maar wel langsheen de onderrand ervan.
4.1.3.7 Herstel en ontwikkeling
 De open structuur van deze bossen moet behouden blijven.
 Eventuele exoten moeten uit de bestanden verwijderd worden.
4.1.3.8 Bedreigingen
 Inspoeling van meststoffen vanuit hoger gelegen akkers
 Te grote rust betekent een bedreiging voor dit bostype. Indien de bodem zich ongestoord kan
ontwikkelen groeit alles dicht (bv. met Klimop) en vindt een oppervlakkige ontkalking en een pHdaling plaats. Bij bodemvorming kan ook vocht langer vastgehouden worden waardoor de
temperaturen op de bodem minder hoog oplopen. Licht- en warmteminnende soorten zullen
verdwijnen. Hakhoutbeheer –met afvoer van takhout- of extensieve begrazing zorgt voor enige
erosie, wat op deze bodems gunstig is voor de kalkminnende ondergroei.
 Bemesting vanuit akkers op hoger liggende plateaus heeft ongeveer dezelfde gevolgen, en leidt
bovendien tot verruiging.
 Mergel-of kalkwinning verkleint het areaal van de bossen.
 Plukken en uitgraven van bijzondere plantensoorten door recreanten, betreding door recreanten.
4.1.3.9

Literatuur
Van der Werf, 1991 (6)
Van Landuyt et al., 1999 (7)
Vandekerkhove, 1998 (8)

Baeté & Vandekerkehove, 2001 (1)
Bal et al., 2001(2)
Siebel & Piek, 2001(3)
Sterckx & Paelinckx, 2003 (4)
Stortelder et al., 1999 (5)
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4.1.4
4.1.4.1

Esdoorn-essenbos - Ravijnbos in kalkrijke gebieden (Ek) of op zure bodem (Es)
Beschrijving

Hoogopgaand bos met een dichte structuur op
meestal matig voedselrijke, kalkrijke bodems. Deze
bossen komen voor in ravijnen en op beschaduwde
steile hellingen, en soms in diep ingesneden
erosiedalletjes.
De meest voorkomende boomsoorten in de
boomlaag zijn Es en Esdoorn. De struik- en kruidlaag
zijn vaak maar matig ontwikkeld, maar worden
opvallend gedomineerd door Bosrank, varens en
mossen.

Bwk-eenheid : Ek en Es; Foto : Luc Dekeersmaeker

4.1.4.2 Kenmerkende soorten
Kenmerkende boomsoorten zijn : Gewone es, Gewone esdoorn, Winter- en Zomerlinde, Ruwe iep.
Bosrank kan massaal tot in de kronen dringen en afhangen. De struiklaag is vaak niet sterk ontwikkeld
(vooral Hazelaar) en dikwijls geldt dit ook voor de kruidlaag. Dankzij de hoge luchtvochtigheid is er is een
opvallende rijkdom aan varens en mossen in dit bostype.
In de kruidlaag van de ravijnbossen op kalk zijn volgende soorten kenmerkend : Groot heksenkruid,
Tongvaren, Stijve naaldvaren, Zachte naaldvaren, Christoffelkruid, Springzaadveldkers en Wrangwortel.
De kruidlaag van de ravijnbossen op zure bodems worden gekenmerkt door Springzaadveldkers,
Gebogen beukvaren, Mannetjesvaren, Stekelvaren en Wijfjesvaren.

4.1.4.3 Gemakkelijk herkenbare kenmerkende soorten
Alle soorten van de boomlaag. Groot heksenkruid, Tongvaren, de opvallende rijkdom aan varens en
mossen. In dit bostype is een rijke voorjaarsflora mogelijk, bv. met tapijten van Daslook.
4.1.4.4 Typische, zeldzame soorten
Dit bostype is het meest varen- en mossenrijke bostype, waaronder vele zeldzame soorten (Tongvaren,
Stijve naaldvaren).
4.1.4.5 Voorkomen
Op beschaduwde, steile hellingen. Dit bostype is verspreid in Wallonië aanwezig, maar komt slechts
fragmentarisch in Vlaanderen voor, in de Voerstreek. Ook in diepe holle wegen ontstaan gelijkaardige
biotopen.
4.1.4.6 Regulier beheer
 Nietsdoen
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4.1.4.7 Herstel en ontwikkeling
 Dergelijke biotopen die uitlopen op akker-of weiland moeten voldoende van bemesting afgeschermd
worden door de aanleg van bufferstroken. De bufferstroken zorgen eveneens voor een vochtig en
donker microklimaat.
 Grote openingen in het kronendak en directe instraling vermijden, ook in naburige habitat, om
verruiging van het ravijnbos te voorkomen
 Zoneren van recreatie, het beklimmen of betreden van de steile hellingen richt al snel grote schade
aan
 In deze bossen komen vaak exoten voor (vooral Robinia). Deze worden best gekapt.
4.1.4.8 Bedreigingen
 Alle werkzaamheden in deze bossen leidt tot verstoring (vooral erosie). Dit geldt ook voor betreding
door recreanten.
 Invloed van bemesting op hoger gelegen akkers met verruiging als gevolg
4.1.4.9

Literatuur
De Blust et al., 1985 (1)
Stortelder et al., 1999 (2)
Van der Werf, 1991 (3)
Vandekerkhove, 1998 (4)
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4.1.5
4.1.5.1

Essen- olmenbos
Beschrijving

Dit bostype betreft hardhout-ooibossen langs grote
rivieren met een sterke dynamiek wat betreft
waterdebiet. De boomlaag ervan wordt gevormd door
voornamelijk Abeel en Olm. De struiklaag in deze
bossen bestaat overwegend uit doornstruiken en kan
ijl of juist zeer dicht zijn. Ook lianen zijn vaak goed
vertegenwoordigd.
De kruidlaag is meestal wel goed ontwikkeld, maar
toch vaak niet gesloten zodat de bodem er plaatselijk
kaal is. Ze bevat veel soorten en is in het voorjaar
opvallend bloemenrijk.
Het bos bevat weinig strooisel aangezien dit bij
winterse overstromingen wordt afgevoerd. Zandig slib
Bwk-code : Ru, Foto : Kris Vandekerkhove
en zaden van allerlei plantensoorten worden
aangevoerd.
4.1.5.2 Kenmerkende soorten
De hoofdboomsoorten zijn Grauwe abeel, Gewone en Gladde iep, aangevuld met wat eik en es. Ook
eiken komen (aangeplant) vaak voor. De struiklaag wordt gevormd door Spaanse aak, Meidoorn,
Kardinaalsmuts en Gewone vlier. De voorkomende lianen zijn Hop en Bosrank.
Kenmerkende soorten van de kruidlaag in dit bostype zijn Maarts viooltje, Vogelmelk,
Voorjaarshelmbloem, verschillende looksoorten (vooral Kraailook), Klimopereprijs, Drienerfmuur,
Stinkende gouwe, Witte en Paarse dovenetel, Geel nagelkruid en Klimop.
Vaak voorkomende stikstofminnende soorten zijn Grote brandnetel, Kleefkruid en Hondsdraf.
4.1.5.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Grauwe abeel, Gewone en gladde iep, eik, es, Spaanse aak, Meidoorn, Kardinaalsmuts, Gewone vlier,
Hop en Bosrank,...
Maarts viooltje, Vogelmelk, looksoorten, Drienerfmuur, Stinkende gouwe, Witte en Paarse dovenetel en
Klimop,…
4.1.5.4 Typische, zeldzame soorten
Verschillende zeldzame looksoorten (Slangelook, Moeslook) en Schaafstro komen typisch in deze
biotoop voor.
De schors van olm is drager van vele mos- en korstmossoorten. Dit bostype kan rijk zijn aan deels
bijzondere huisjesslakken.
4.1.5.5 Voorkomen
Dit bostype komt voor op de oeverwallen in de alluviale vlaktes van de grotere rivieren. In Vlaanderen
komt het nog maar fragmentair voor, en enkel langsheen de maas. Dit bostype vormt het eindstadium
van de vegatieontwikkeling op plaatsen waar verzuring door de toevoer van zand of grondwater wordt
voorkomen.
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Wellicht blijven er in Vlaanderen slechts enkele moeizaam herkenbare relicten van dit van nature
zeldzame bostype bewaard. Samen met de variant in de duinen (Rud – 4.1.6.) wordt de totale
oppervlakte in Vlaanderen op 160-270ha geschat (8).
4.1.5.6 Regulier beheer (5, 9)
 Het regulier beheer kan bestaan uit nulbeheer, middelhout- en hakhoutbeheer of kleinschalig,
duurzaam en multifunctioneel bosbeheer. Belangrijke en waardevolle zones en goed ontwikkelde
voorbeelden dient men, gezien de grote zeldzaamheid, van exploitatie te onttrekken. Voormalig
hakhoutbeheer kan (her)opgenomen worden, wat enkele lichtminnende planten in de kruidlaag ten
goede komt (vooral op de diverse looksoorten). Een geschikte omlooptijd hiervoor is 12 jaar (9).
 Jaarrondbegrazing van dit bos leidt reeds bij lage dichtheden tot degradatie. Extensieve begrazing is
mogelijk in successiestadia op rijkere gronden en indien min. 1/3 open terrein mee ingerasterd wordt.
De oppervlakte voor seizoensbegrazing bedraagt minstens 25-50 ha en zou bij jaarrondbegrazing
groter dan 100 ha moeten zijn (9).
 Specifiek beheer: zoom- en mantelbeheer, open-plekken-beheer en/of recreatieplanning met
zonering.
 Zowel naar standplaats als naar productie is deze standplaats van onderschikt belang voor de
houtteelt.
4.1.5.7 Herstel en ontwikkeling
 Herstel watertafel en rivierdynamiek, voorkomen of ongedaan maken van aanrijking en vervuiling.
 Zelfherstel door natuurlijke successie, populierenklonen laten afsterven of actieve omvorming van
populierenaanplantingen naar natuurlijke boomsamenstelling.
 Plekken waar viel iepen gekapt werden, kunnen ingeboet worden met iep, es of andere boomsoorten
om weer gesloten bos te krijgen en zo op termijn verruiging terug te dringen.
4.1.5.8 Bedreigingen
 Watervervuiling, aanrijking en verstoring van de bodem met verruiging tot gevolg
 Verdroging door waterwinning, grind- en kleiwinning
 Verhinderen van natuurlijke rivierdynamiek, indijking en inpoldering, drainage of ontwatering
 Ontbossing en beperken van de rivierdynamiek met versnippering tot gevolg, verlies aan
soortenrijkdom door versnippering
 Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met erosie en/of compactatie tot gevolg
 Aanplanten van exoten: grootschalige populierencultuur
 Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie
waardoor weinig oude bomen, dood hout en een arme structuur aanwezig zijn
 Iepenziekte
4.1.5.9

Literatuur
Stortelder et al., 1999 (5)
Van der Werf, 1991 (6)
Vandekerkhove, 1998 (7)
Van Landuyt et al., 1999 (8)
Wolf et al., 1990 (9)

Bal et al., 2001(1)
De Blust et al., 1985 (2)
Durwael et al., 2000 (3)
Sterckx & Paelinckx, 2003 (4)
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4.1.6
4.1.6.1

Duinbos van het kustgebied
Beschrijving

Dit zijn natuurlijke of semi-natuurlijke bossen van de
kustduinen. Het zijn gestructureerde, maar tegelijk
ook open bossen die op goed beschutte plaatsen
hoogtes van 12-13m kunnen bereiken. Dicht bij zee
worden ze echter minder hoog. Floristisch gezien
vertonen deze bossen een grote gelijkenis met de
(duin)doornstruwelen waaruit ze vaak ontstaan. De
belangrijkste boomsoorten zijn er :




Eik in het Duin-eikenbos
Berk en Meidoorn in het Duin-berkenbos
Gewone es, eik, Iep en Gewone esdoorn in de
natte variant van dit bostype.

Bwk-code : Rud, Qd; Foto : Marc De vos

4.1.6.2 Kenmerkende soorten
 Droge tot vochtige duinbossen :
Kalkhoudende, jonge duinen met geringe of zonder profielontwikkeling: open bossen met als
belangrijkste boomsoorten Zachte en Ruwe berk, Ratelpopulier, Esdoorn en Eénstijlige meidoorn: Duinberkenbos.
Dit bostype vormt de tussenschakel tussen duinstruweel en het duin-eikenbos. De struiklaag
is zeer goed ontwikkeld met Wilde liguster, Hondsroos, Eénstijlige meidoorn, Spaanse aak,
Wegedoorn, Europese vogelkers en Lijsterbes.
De kruidlaag is zeer soortenrijk met o.a. Robertskruid, Hondsdraf, Gewone salomonszegel,
Dagkoekoeksbloem, Kruipend zenegroen en Grote keverorchis, Duinriet, Zandzegge en
Jacobskruiskruid.
Ontkalkte (oppervlakkige verzuring), oudere duinen met toenemende bodemvorming: Duin-eikenbos
Boomlaag :eik. De struiklaag is minder ontwikkeld dan bij het Duin-berkenbos, maar omvat
wel grotendeels dezelfde soorten : Wilde liguster, Hondsroos, Egelantier, Kardinaalsmuts,
Gelderse roos en Meidoorn.
De kruidlaag wordt getypeerd door Lelietje-der-dalen, Stengelloze sleutelbloem, Hondstong,
Wilde hyacint, Duinriet, Wilde asperge, Jacobskruiskruid, Wilde kamperfoelie, Zandzegge,,...
De kruidlaag wordt echter vaak gedomineerd door grassen en dwergheesters, waarbij
Liguster en Dauwbraam typerend zijn.


Natte (kalkhoudende) duinbossen: De boomlaag wordt gevormd door een menging van Gewone es,
eik, iep en Gewone esdoorn. De gevlekte aronskelk is een typerende soort van de natte duinbossen.
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4.1.6.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
 Zachte en Ruwe berk, Ratelpopulier, Meidoorn, Wilde liguster, Hondsroos, meidoorn, Spaanse aak,
Wegedoorn, Europese vogelkers en Lijsterbes. Robertskruid, Hondsdraf, Gewone salomonszegel,
Dagkoekoeksbloem, Kruipend zenegroen, ..
 Eik, Lelietje – der- dalen, Wilde hyacint, Jacobskruiskruid, Wilde kamperfoelie, ….
 Gewone es, eik, iep, Gewone esdoorn, Gevlekte aronskelk,…
4.1.6.4 Typische, zeldzame soorten
Duinbossen bezitten geen exclusieve, zeldzame hogere planten, ze hebben wel een rijke
paddestoelenflora met een hoog aandeel zeldzame soorten. Een aantal van deze soorten komt enkel in
Duinbossen voor. Andere soorten van oude humusrijke bossen ontbreken. Ook de korstmossenflora is
zeer rijk en telt veel zeldzame soorten.
4.1.6.5 Voorkomen
Deze bossen komen voor op jonge bodems in de binnenduinen, in valleien waar voldoende beschutting
tegen de zeewind wordt geboden. Natuurlijke duinbossen komen in Vlaanderen nauwelijks voor. Geheel
spontane bosvorming treedt er slechts sinds enkele tientallen jaren op. De totale oppervlakte in
Vlaanderen wordt geschat op 60-150 ha (BWK-code Qd) (10).
4.1.6.6 Regulier beheer
 Natuurlijke duinbossen vragen in principe geen beheer.
 Hak- of middelhoutbeheer is mogelijk, in droge omstandigheden behoort kleinschalig, duurzaam
multifunctioneel bosbeheer tot de mogelijkheden.
 In de natte variant van dit bostype is elke vorm van exploitatie ongunstig omwille van de gevoeligheid
en hoge zeldzaamheid ervan.
 Een zonering van de recreatie is aangewezen.
 Dit bostype is gevoelig voor overbegrazing. Een zeer extensieve begrazing is mogelijk indien de
oppervlakte minimaal 100 ha bedraagt en indien minimum 1/3 open en voldoende rijke graasgronden
mee ingerasterd worden, in combinatie met het inlassen van dichtheidsfluctuaties en/of
verjongingsperiodes (7).
4.1.6.7 Herstel en ontwikkeling
 Spontaan herstel en ontwikkeling is mogelijk vanuit bestaande aangeplante bossen of door
natuurlijke successie van duinstruwelen. Op plaatsen met naaldhout kan men deze bossen
ontwikkelen door een omvormingsbeheer naar loofhout.
 Herstel van aaneengesloten eenheden kan door areaaluitbreiding en verbinding van bestaande
bossen.
 Het uitwendig beheer moet vooral streven naar het herstel van de watertafel en het weren en
verwijderen van expansieve exoten.
4.1.6.8 Bedreigingen
 Atmosferische luchtverontreiniging is schadelijk voor de typische korstmosgemeenschappen
 Degradatie door intensieve recreatie, of door intensieve bosexploitatie. Ook jaarrond begrazing van
het bos leidt reeds bij lage dichtheden tot degradatie
 Overwoekering door exoten is een zeer belangrijk probleem in dit vegetatietype, gezien de bodem er
zeer geschikt is voor de kieming van uitheemse soorten (oa. spontane inzaaiing van tuinplanten uit
aangrenzende tuinen)
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Verlies aan soorten door zeer beperkte oppervlakte en versnippering; een belangrijke oppervlakte
potentieel natuurlijk duinbos is momenteel ingenomen door aanplanten van exoten zoals
Oostenrijkse den.
Ontbossing en versnippering

4.1.6.9

Literatuur
Sterckx & Paelinckx, 2003 (6)
Stortelder et al., 1999 (7)
Van der Werf, 1991 (8)
Vandekerkhove, 1998 (9)
Van Landuyt et al., 1999 (10)

Bal et al., 2001(1)
De Blust et al., 1985 (2)
Durwael et al., 2000 (3)
Provoost & Hoffmann, 1996a (4)
Provoost & Hoffmann, 1996b (5)
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4.1.7
4.1.7.1

Bos op landduinen
Beschrijving

Deze lage tot hoog opgaande bossen met een vrij
open structuur komen voor op zure, extreem
voedselarme bodems. De boomlaag wordt er
gevormd door Zomereik en berk, in mindere mate
komen ook Wintereik en Beuk voor.
De onderetage bestaat uit Zachte en Ruwe berk,
Lijsterbes en Sporkehout. In deze bossen is de
kruidlaag arm en ze bevat weinig karakteristieke
soorten.
Deze bossen wordt meestal niet hoger dan 12-18m.

Bwk-code : Qb, Foto : Peter Van de Kerckhove

4.1.7.2 Kenmerkende soorten
Zomereik en berk zijn kenmerkende soorten in de boomlaag, berk, Lijsterbes en Sporkehout vormen de
struiklaag.
De meest voorkomende plantensoorten in dit bostype zijn : Blauwe bosbes, Bochtige smele, Pijpestrootje
en Bramen. Op de iets rijkere plekken is Wilde kamperfoelie beperkt aanwezig, alsook Valse salie, Ruige
veldbies, Gladde witbol en Echte guldenroede. Op open plekken en in de mantel-en zoomvegetatie wordt
vaak Struikhei aangetroffen.
4.1.7.3 Gemakkelijk herkenbare kenmerkende soorten
Zomereik, berk, Lijsterbes, Sporkehout, Blauwe bosbes, Pijpestrootje, bramen, Wilde kamperfoelie, Echte
guldenroede, Struikhei.
4.1.7.4 Typische, zeldzame soorten
De waarde van deze bossen ligt meestal niet in het voorkomen van zeldzame soorten. Het is het
oorspronkelijke bostype van de meest voedselarme, gerijpte bodems.
De betekenis van dit bostype is gelegen in het grote aantal (vaak bedreigde) paddestoelen, mossen en
korstmossen. Ook voor ongewervelde dieren zijn de oudere bossen met veel staand en liggend hout
belangrijk (o.a. mieren).
4.1.7.5 Voorkomen
Op voormalige stuifduinen.
4.1.7.6 Regulier beheer
 Nulbeheer, middelhout- en hakhoutbeheer. Kleinschalig, duurzaam en multifunctioneel bosbeheer is
mogelijk mits belangrijke en waardevolle zones van exploitatie worden onttrokken.
 Seizoensbegrazing is mogelijk bij lage dichtheden en indien voldoende rijke graasgronden mee
ingerasterd worden in combinatie met het inlassen van dichtheidsfluctuaties en/of
verjongingsperiodes.
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4.1.7.7 Herstel en ontwikkeling
 Verminderen van atmosferische depositie (voldoende aandacht voor een goed ontwikkelde zoom- en
mantelvegetatie) en luchtvervuiling
 Bestrijden Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en andere exoten
4.1.7.8 Bedreigingen
 De ondergroei van deze bossen is zeer gevoelig aan atmosferische depositie met aanrijking en
verzuring tot gevolg. De aanwezigheid van Gladde witbol en Rankende helmbloem wijst op dergelijke
aanrijking.
 Verdroging door drainage of ontwatering van de natte variant
 Degradatie door intensieve recreatie
 Kolonisatie en overwoekering van de struiklaag met Amerikaanse vogelkers. Oud bossites zijn vaak
ingeplant met Grove den en exoten als Corsicaanse den, Amerikaanse eik, Lork en Douglasspar
 Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, bemesten, heraanplanten en
overexploitatie waardoor weinig oude bomen, dood hout en een arme structuur aanwezig zijn
 Te hoge wildstand die verjonging belet
4.1.7.9

Literatuur
Stortelder et al., 1999 (5)
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4.1.8
4.1.8.1

Voedselarm elzenbroek met veenmossen
Beschrijving

Deze Elzenbroekbossen op moerassige veenbodem
worden gekenmerkt door een zeer lage boomlaag
met grillig gevormde elzen met afgeplatte kruinen. De
struiklaag bestaat uit Grauwe en Geoorde wilg.
In dit bostype is de bedekking met vaatplanten
beperkt ten gunste van de moslaag die voornamelijk
uit veenmossen bestaat en een dichte, gesloten
veenmat vormt.

Bwk-code : Vo, Foto : Leen Govaere

4.1.8.2 Kenmerkende soorten
De boom- en struiklaag wordt gedomineerd door Zwarte els, aangevuld met vooral Zachte berk en enkele
wilgensoorten. Verschillende veenmossoorten zijn kenmerkende soorten in de kruidlaag. Andere soorten
zijn Klein glidkruid, Gladde zegge, Bospaardenstaart, Hennegras, Dubbelloof, Stippelvaren, Kamvaren,
Koningsvaren, Zompzegge en Moerasviooltje,…
4.1.8.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Zwarte els, Zachte berk, veenmossen, Dubbelloof,
Moerasviooltje.

Stippelvaren,

Kamvaren,

Koningsvaren,

4.1.8.4 Typische, zeldzame soorten
Klein glidkruid, Bospaardenstaart, Stippelvaren, Kamvaren, Koningsvaren, …
4.1.8.5 Voorkomen
Het voedselarme elzenbroek met veenmossen komt voor in beekvalleien en op zandig substraat waar het
grondwater zuur en voedselarm is. De grondwaterschommelingen zijn er zeer gering, er heerst een
vrijwel constante waterverzadiging. Dit bostype zou in Vlaanderen tussen de 150 en 310ha beslaan (9).
4.1.8.6 Regulier beheer
 Het beheer bestaat uit een nulbeheer.
 Bij het beheer van laagveenbossen kan gestreefd worden naar een ruimtelijke afwisseling.
Doorgaans beperken de activiteiten hierbij zich tot het tegengaan van bosopslag in de bosrand. Het
kappen blijft dus overwegend beperkt tot de bosrand (zie fiche bosrand van moerasbos).
 Oude broekbossen kunnen plaatselijk kleinschalig worden afgezet. De ruigtekruiden die zich hier
zullen vestigen zijn vooral gunstig voor een aantal dagvlinders.
4.1.8.7 Herstel en ontwikkeling
 Herstel en ontwikkeling van broekbossen kan door oppervlakten te voorzien waar spontane
ontwikkeling mogelijk is. Hierbij is het herstel van de standplaatseigenschappen zeer belangrijk.
De regulatie van de waterhuishouding neemt hierbij een belangrijke plaats in. Om de instroom van
vervuild water uit de omgeving en wegzijging tegen te gaan, moet het onderhoud van sloten gestaakt
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worden zodat deze verlanden. Hierdoor kan er zich echter een regenwaterlens vormen, gevolgd door
een sterke toename van veenmosgroei.
De verhoging van het grondwaterpeil moet geleidelijk gebeuren om de bomen de tijd te geven om het
wortelstelsel aan te passen.
Herstel- en ontwikkelingsmaatregelen binnen bestaande bossen moeten zich beperken tot het
herstellen van schade. Dit houdt in : het verwijderen van exoten, ongedaan maken van
ontwateringen, afbouw van het wegennet en eventueel van bebouwing.

4.1.8.8 Bedreigingen
 Ontwatering, niet alleen in het bos, maar ook in de directe omgeving. Verdroging heeft verruiging tot
gevolg.
 Vervuiling oiv instroom van vervuild water uit de omgeving
 Verstoring van rust : een kernbereik van om en bij de 10 ha zou wegenvrij moeten zijn. Geen verhard
wegdek.
4.1.8.9
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4.1.9
4.1.9.1

Mesotroof elzenbroek met zeggen
Beschrijving

Dit
bostype
is
het
optimaal
ontwikkelde
elzenbroekbos van beekdalen. De kruidlaag is
bloemenrijk en ruigtesoorten zijn bijna niet aanwezig.
Kenmerkend voor de typische vorm van het
mesotrofe elzenbroek is het plaatselijk voorkomen
van poeltjes met Waterviolier en verschillende
kroossoorten.
De meeste bossen werden vroeger als hakhout
beheerd. Het merendeel van deze bossen is nu
doorgeschoten hakhout. Het betreft een goed of
gemiddeld groeiend elzenbos met maximale
boomhoogten van 16 tot 25 meter (6).
Bwk-code : Vm, Foto : Kris Vandekerkhove

4.1.9.2 Kenmerkende soorten
De boomlaag wordt gevormd door Zwarte els en Grauwe wilg. In de kruidlaag onderscheidt het mesotrofe
elzenbroek zich van de andere broekbossen door de combinatie van Elzenzegge, Stijve zegge,
Pinksterbloem, IJle zegge en Wijfjesvaren. Andere typische soorten zijn Moerasvaren, Melkeppe, Blauw
glidkruid en Pluimzegge.
 Rijkere varianten van dit bostype (het nitrofiel alluviaal elzenbos –Vn) worden ook gekenmerkt door
Zevenblad, Hondsdraf, Grote brandnetel, Kleefkruid, en andere nitrofiele soorten.

Het Moerasvaren –elzenbroek is een vorm van het mesotroof elzenbroek dat voorkomt op drijftillen.
Het wordt gekenmerkt door het samen voorkomen van Moerasvaren en Kamvaren.
4.1.9.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Zwarte els, Grauwe wilg, Pinksterbloem, Wijfjesvaren, Moerasvaren, Melkeppe, Zevenblad, Hondsdraf,
Grote brandnetel, Kleefkruid,…
4.1.9.4 Typische, zeldzame soorten
Moerasvaren, Kamvaren,…
4.1.9.5 Voorkomen
Dit bostype is het karakteristieke elzenbroek van de moerassige depressies van de riviervalleien. In de
winter staat deze biotoop volledig onder water, in de zomer droogt de bodem iets uit. Het mesotroof
elzenbroek komt sporadisch ook voor op oude drijftillen in ondiepe veenplassen (het Moerasvarenelzenbroek). Deze variant van het mesotroof elzenbroek heeft een meer gevarieerde structuur en is
bloemenrijker. Het Moerasvaren-elzenbroek komt nog maar zeer beperkt voor in Vlaanderen (in
verlandingszones in het krekengebied). De oppervlakte BWK-eenheid Vm is in Vlaanderen 960-2040ha
(9).

4-109

4.1.9.6 Regulier beheer
 Het beheer bestaat uit een instandhoudingsbeheer. Essentieel hierbij is een voldoende hoog
grondwaterpeil en een goede waterkwaliteit. Dit kan door het plaatsen van stuwen en afdammen van
afwateringssloten.
 Kleinschalig hakhoutbeheer levert een grotere structuurvariatie op, wat gunstig is voor bv. het
vogelbestand. In grotere broekboscomplexen is een kleinschalige kapcyclus van 15-20 jaar
bevorderlijk voor de verhoging van de natuurwaarde (6). Hierbij worden de meest centrale, natte
delen gespaard zodat hier oud bos kan ontstaan.
Kap kan tijdelijk een verruigend effect hebben. Riet, Pitrus, Hennegras en Grote brandnetel zijn in staat
om na kap sterk in bedekking toe te nemen. Een kapbeheer in geëutrofieerde omstandigheden is dan ook
af te raden.
4.1.9.7 Herstel en ontwikkeling
 Herstel- en ontwikkelingsmaatregelen binnen bestaande bossen moeten zich beperken tot het
herstellen van schade. Dit houdt in: het verwijderen van exoten, ongedaan maken van ontwateringen,
afbouw van het wegennet en eventueel van bebouwing.
 Een verlaagde grondwaterstand en een verminderde kwelinvloed is zeer ongunstig. Het instellen van
een bufferzone waar niet ontwaterd en niet bemest wordt, is een voorwaarde voor een duurzame
instandhouding van een soortenrijk elzenbroekbos.
 De verhoging van het grondwaterpeil moet geleidelijk gebeuren om de bomen de tijd te geven om het
wortelstelsel aan te passen.
 Bij overstroming door geëutrofieerd beekwater treedt verruiging op. Verbetering van de waterkwaliteit
en continuering van natte omstandigheden leidt op den duur weer tot een soortenrijkere ondergroei.
4.1.9.8 Bedreigingen
 Ontwatering, niet alleen in het bos, maar ook in de directe omgeving. Verdroging heeft verruiging tot
gevolg.
 Vervuiling oiv instroom van vervuild water uit de omgeving
 Elzenbroekbossen zijn zeer gevoelig voor windval, wat een verandering van het bosklimaat tot gevolg
heeft. Een dichte bosrand is dus zeer belangrijk om het typische bosklimaat te behouden.
 Verstoring van de rust : zoneren van recreatie
 Dit bostype is in vele gevallen omgezet tot matig groeiende populierenbestanden, met ondergroei van
Grote brandnetel, Kleefkruid,..
4.1.9.9

Literatuur
Stortelder et al. 1999 (4)
Van der Werf, 1991 (7)
Vandekerkhove, 1998 (8)
Van Landuyt et al., 1999 (9)

Bal et al., 2001 (1)
De Blust et al., 1985 (2)
Durwael et al., 2000 (3)
Sterckx & Paelinckx, 2003 (4)
Stortelder et al. 1998 (6)
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4.1.10 Elzen essenbos met Slanke sleutelbloem
4.1.10.1 Beschrijving
Beekbegeleidend, alluviaal bos.
Meestal zijn het hoog opgaande bossen met een
duidelijke
gelaagdheid,
vaak
betreft
het
doorgeschoten hakhoutbestanden. De dominante
boomsoorten zijn Gewone iep, Gewone es, Grauwe
abeel en Zwarte els.
Het bostype bevat een goed ontwikkelde struiklaag
en de kruidlaag wordt gekenmerkt door een
uitgesproken voorjaarsaspect. Het betreft een
tussenstadium tussen het Elzenbos en gerijpt bos,
wat zich ook vertaalt in de soortensamenstelling : er
zijn zowel soorten van het Elzenbroek als soorten
Bwk-code : Va, Foto : Luc De Keersmaeker
van het Eiken-haagbeukenbos aanwezig.
Vaak is het een lijnvormig bostype tot enkele
tientallen meters breed.
4.1.10.2 Kenmerkende soorten
Zwarte els, Gewone iep, Gewone es, Grauwe abeel en Aalbes zijn de kenmerkende soorten in de boomen struiklaag. De kruidvegetatie wordt gedomineerd door Bosanemoon, Speenkruid, Slanke sleutelbloem,
Gevlekte aronskelk, Daslook, Muskuskruid, Gulden boterbloem. Ook Moerasspirea, Geel nagelkruid,
Gewone engelwortel, Kale jonker, Echte valeriaan en Grote brandnetel komen vaak voor in dit bostype.

4.1.10.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Zwarte els, Gewone iep, Gewone es, Grauwe abeel, Aalbes, …. De soortenrijke kruidlaag van dit bostype
wordt getypeerd door zowel nitrofiele (Geel nagelkruid, Speenkruid, Hondsdraf, Kleefkruid,
Reuzenzwenkgras,…) en vochtminnende soorten (Grote wederik, Moerasspirea, Hennegras, Kale
jonker,…) als soorten van bossen op rijpere voedselrijke bodems (Slanke sleutelbloem, Bosandoorn,
Bosanemoon, Gevlekte aronskerk,…). Op kwelplaatsen kan soms ook Gewone dotterbloem voorkomen.
4.1.10.4 Typische, zeldzame soorten
Dit bostype kan ook volgende (sommige zeer zeldzame soorten) herbergen, o.a. Moeslook, Slangelook,
Vingerhelmbloem, Gewone vogelmelk en Schaafstro. Deze bossen behoren tot de rijkste bossen aan
terrestrische mossen.
4.1.10.5 Voorkomen
Dit bostype komt voor langsheen vlakke, vrij zuivere, natuurlijke beeklopen, op vrij lemige tot kleiige
bodem. De totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt minimaal 1450ha en maximaal 3000ha (7).
4.1.10.6 Regulier beheer
 Het beheer is voornamelijk gericht op het instandhouden en vergroten van de natuurwaarden in het
bos (nietsdoen-beheer).
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Actief bosbouwkundig beheer en houtteelt is hier niet gewenst. Dit geldt eveneens voor de
omvorming van populierenbestanden. Er moet gestreefd worden naar een spontane omvorming,
eventueel aangevuld met ringen van stammen. Kappen van de populieren zou grotere gaten creëren
in het kronendek, wat verruiging van de kruidlaag zou veroorzaken.
Bij eventuele – uitzonderlijke! - exploitatie van zware stammen moeten de stammen aan de hand van
een kabel uit het bestand getrokken van op een bestaande weg of vanuit aangrenzend landgebruik.
Indien dit niet mogelijk zou zijn, wordt best een droge- of vorstperiode afgewacht voor de
uitzonderlijke exploitatie.
Bij voormalige hakhout- en middelhoutbestanden is het waardevol het hakhoutbeheer aan de randen
(of elders) weer op te nemen en zo een mooie mantel-en zoomvegetatie te bekomen met een rijke
voorjaarsflora.

4.1.10.7 Herstel en ontwikkeling
 Bij een goede waterkwaliteit : herstel van de gehele natuurlijke rivierdynamiek, waar mogelijk moet
vanaf de bron overstroming, overslibbing en erosie kunnen plaatsvinden.
 Verwijderen van populieren uit de bestanden. Dit kan best door een geleidelijke vervanging van
populier (grote openingen in het kronendak werken verruiging van de kruidlaag in de hand) en door
vervanging door natuurlijke opslag van inheemse boom- en struiksoorten, zoals eik, meidoorn en
vlier.
 Aanplanten van inheemse struiken onder populieren kan voor overschaduwing van ruigtekruiden
zorgen en zo de vestiging van andere inheemse struiken en bosplanten bevorderen. De ontwikkeling
tot een soortenrijke voorbeeld van dit bostype zal echter veel tijd vergen, gezien de lage
kolonisatiesnelheid van het merendeel van de kenmerkende soorten (oudbosplanten).
 Op plaatsen waar veel iepen afgestorven zijn, kan overwogen worden om opnieuw iepesoorten, es,
eik, of andere boomsoorten aan te planten om zo weer een min of meer gesloten bos te krijgen en zo
op termijn de verruiging terug te dringen.
 Windval en dammen langsheen of in de stroom dragen bij tot de natuurlijke regeneratie van de
rivierbegeleidende bossen. Dergelijke situaties kunnen geïnitieerd worden door een aantal bomen om
te duwen.
 Gewone iep en kan zeer snel afsterven als gevolg van de iepeziekte. Bij elke aantasting (ziekte of de
aanwezigheid van de schorskever) moeten zieke individuen onmiddellijk gekapt worden om
besmetting van andere bomen te voorkomen.
 Plekken waar veel iepen gekapt werden, kunnen ingeboet worden met iep of andere boomsoorten
om weer gesloten bos te krijgen en zo op termijn verruiging terug te dringen.
4.1.10.8 Bedreigingen
 Dit bostype is zeer dikwijls ingeplant met cultuurpopulier.
 De kwaliteit van dit bostype is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het beekwater (zowel
waterkwaliteit als structuurkwaliteit).
 Verdroging werkt verruiging in de hand.
 Verstoring vanuit aangrenzend landgebruik, (aanrijking met meststoffen, input van pesticiden)
 Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met erosie en/of compactatie tot gevolg
 Aanplanten van exoten: grootschalige populierencultuur
 Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie
waardoor weinig oude bomen, dood hout en een arme structuur aanwezig zijn
 Iepen kunnen snel sterven als gevolg van de iepeziekte. Steeliep is echter als resistent te
beschouwen.
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4.1.11 Elzen essenbos van bron en bronbeek
4.1.11.1 Beschrijving
Smal, meestal lijnvormig bostype, langs bronnen en
bosbeekjes die kalkhouden zuurstofrijk en voedselrijk
water aanvoeren.
Het zijn hoog opgaande, structuurrijke bossen op
zeer natte tot matig natte bodems in brongebieden of
in het overstromingsbereik van beken. De boomlaag
wordt gevormd door Zwarte els en Gewone es. Het
bostype bevat een minder goed ontwikkelde
struiklaag maar wordt gekenmerkt door een vrij
weelderige ondergroei.
De bosbodem vertoont veel reliëf, de essen en elzen
groeien niet in de bronnen zelf, maar op de randen
en op kleine ophogingen. Dit bostype neemt
Bwk-code : Vc; Foto : Luc De Keersmaeker
doorgaans slechts kleine oppervlakten in beslag.

4.1.11.2 Kenmerkende soorten
De boomlaag wordt gedomineerd door Zwarte els en Gewone es. Daarnaast komen ook Zomereik,
Gewone esdoorn, Haagbeuk en Beuk voor. Op meer kalkrijke standplaatsen zal de bedekkingsgraad van
Gewone es toenemen. De struiklaag is niet echt goed ontwikkeld en bevat geen echte constante soorten.
Hazelaar is er de meest voorkomende soort. Hangende zegge, Slanke zegge, Ijle zegge,
Reuzepaardestaart, Paarbladig goudveil, Verspreidbladig goudveil en Bittere veldkers zijn de
kenmerkende soorten in de kruidlaag. Beide goudveilsoorten bloeien reeds zeer vroeg in het voorjaar.
4.1.11.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Zwarte els, Gewone es, Zomereik; Gewone esdoorn, Haagbeuk, Beuk, Reuzepaardestaart, Paarbladig
goudveil, Verspreidbladig goudveil, Bittere veldkers,…
4.1.11.4 Typische, zeldzame soorten
Paarbladig - en Verspreidbladig goudveil, Slanke zegge, Hangende zegge,…
4.1.11.5 Voorkomen
Kwelrijke plaatsen rond bronnen en langs beekjes die kalkhoudend zuurstof- en voedselrijk water
aanvoeren. Anderzijds komt dit bostype ook voor in vlakke delen van beekdalen waar periodiek kwel
optreedt en die bovendien regelmatig worden overstroomd met beekwater. De bodem is er met water
doordrenkt maar er vindt geen waterstagnatie plaats. In Vlaanderen zou dit bostype minimaal 110 en
maximaal 260 ha beslaan (9).
4.1.11.6 Regulier beheer
 Het beheer is voornamelijk gericht op het instandhouden en vergroten van de natuurwaarden in het
bos (Nietsdoen-beheer).
 Actief bosbouwkundig beheer en houtteelt is hier niet gewenst. Ook hakhoutbeheer is niet gewenst
wegens de kwetsbaarheid van de bodem.
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Ieder bronbos dient zo extensief mogelijk beheerd te worden wegens de grote kwetsbaarheid van de
vegetatie. Deze is in de winter bijna even groot, aangezien het water niet bevriest en vele soorten, en
zeker de kenmerkende soorten wintergroen zijn.
Dit bostype is te tredgevoelig om recreanten in de bestanden toe te laten.

4.1.11.7 Herstel en ontwikkeling
 Indien aanwezige populieren zorgen voor een te donker bosklimaat, is het aangewezen enkele ervan
te ringen om te sterke overschaduwing van bronnen en kwelplaatsen te voorkomen.
 Dit vegetatietype is zeer kwetsbaar. De ontwikkeling van een goede bufferzone (vooral
stroomopwaarts van een bron of kwelgebied) waar alle input van schadelijke stoffen wordt geweerd is
aangewezen.
 Ongedaan maken van eventuele wateronttrekking en van eutrofiëring van stroomopwaarts
voorkomend grondwater
4.1.11.8 Bedreigingen
 De kwaliteit van dit bostype is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het beekwater (zowel
waterkwaliteit als structuurkwaliteit) en van het grondwater.
 Beekkanalisatie en andere oorzaken van verdroging is zeer ongunstig (drinkwaterontginning, …).
 Anderzijds is ook het opstuwen van het grondwater (voor vis- of eendevijvers) funest voor dit bostype.
 Verstoring vanuit aangrenzend landgebruik (aanrijking met meststoffen, input van pesticiden)
 Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met erosie en/of compactatie tot gevolg
(populierenteelt)
4.1.11.9 Literatuur
Stortelder et al., 1999 (6)
Van der Werf, 1991 (7)
Vandekerkhove, 1998 (8)
Van Landuyt et al., 1999 (9)

Bal et al., 2001 (1)
De Blust et al., 1985 (2)
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Sterckx & Paelinckx, 2003 (5)
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4.1.12 Hakhout en middelhout
4.1.12.1 Beschrijving
Hakhoutbossen
kunnen
Eikenbossen,
Eikenhaagbeukenbossen, Tamme kastanje-, Essen-,
Elzen- of Berkenbossen zijn. In de hakhoutbossen
worden de houtige elementen op regelmatige basis
aan de voet afgezet. Deze bossen hebben dus een
laag aspect en een veelstammige structuur.
Evoluerend in de omlooptijd hebben de bestanden
een open of meer gesloten kronendek. Na de
periodieke kap valt er enige jaren veel licht op de
bodem, wat toelaat dat lichtminnende soorten zich in
de kruidlaag kunnen vestigen en enkele jaren
handhaven. Nadien ruimen ze tijdelijk baan voor
meer schaduwtolerante soorten. Vaak hebben deze
bossen een zeer rijke voorjaarsflora.
Bij middelhoutbeheer wordt ook in het hooghout
ingegrepen, via gerichte dunningen wordt gestreefd
Foto : Peter Van de Kerckhove
naar een geschikte leeftijdsverdeling.

4.1.12.2 Kenmerkende soorten
De kenmerkende soorten in deze bossen zijn dezelfde soorten als deze van de bostypes waarop het
hakhout-of middelhoutbeheer werd toegepast. Door de periodiek grotere lichtinval in de bestanden zal het
aandeel lichtminnende soorten groter zijn.

4.1.12.3 Fauna en Flora
Hoewel de meeste niet beheerde bossen (nietsdoenbeheer) habitat hebben die niet voorkomen in
hakhoutbossen (dood hout, veellagige structuur), hebben deze laatste andere voordelen (open plekken,
permanent veel lichtinval). Hakhoutbeheer is vooral zeer waardevol in oude bossen, aangezien vele
zeldzame planten en dieren zich juist in deze bossen handhaafden en aanpasten aan omstandigheden,
gecreëerd door dit specifiek beheer
Zo zijn de oude hakhoutstobben zeer belangrijk voor allerlei insecten (vliegen en kevers, bv. Vliegend
hert op oude, vermolmde eikenstobben), mossen en paddestoelen. De genetische oorsprong van zeer
oude hakhoutstoven is vaak lokaal, waardoor ze een bron vormen voor populatieherstel van autochtone
herkomsten in de omgeving.
Vele plant- en diersoorten zijn gebonden aan een specifiek stadium van de groei van het hakhout, met
een snelle opeenvolging van soorten als gevolg. De meest zeldzame kruidachtigen en ongewervelden
zijn verbonden aan de eerste fase na de kap, nog voor de kroonsluiting. Afhankelijk van de structuur van
de bestanden treden er andere soorten op de voorgrond. Sommige vogels verkiezen bijvoorbeeld de
open fase (Boompieper, Boomleeuwerik), andere hebben een voorkeur voor de dichte fase wanneer de
struiklaag het beste is ontwikkeld (bv. Nachtegaal), en nog anderen profiteren net van de
mozaïekstructuur in deze hakhoutbossen (Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Goudvink, Kleine
bonte specht,...). De opgaande bomen bieden een specifieke habitat aan een aantal soorten, die ze
nergens anders in de hakhoutbestanden kunnen vinden (bv. voor holenbroeders: Zwarte specht,
Bosuil,..).
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4.1.12.4 Voorkomen
De hakhoutcultuur werd in de Middeleeuwen ongetwijfeld op grote schaal toegepast in Vlaanderen en dit
tot diep in de 20e eeuw. Sinds het begin van de 20e, maar vooral in de tweede helft van de 20e eeuw
werden vele hakhoutbestanden actief omgevormd tot hooghout. Nu resten nog slechts enkele hectaren
die als laatste relicten nog bewust op deze manier beheerd worden.
4.1.12.5 Regulier beheer (1, 4)
 De omlooptijd en de grootte van de kapvlakten van het hakhout zijn variabel. In grote lijnen zullen de
boomsoort, de standplaatsen het doel waarvoor het hout gebruikt wordt hier bepalend zijn. Algemeen
had het hakhout vroeger een omlooptijd van 2 tot 15 jaar, soms zelfs 20-30 jaar op arme gronden
waar de groei gering is.
Vandaag is en geschikte gemiddelde omlooptijd 15 jaar waarbij elk jaar 1/15, of om de 3 jaar 1/5 van
de oppervlakte wordt gekapt. In ideale omstandigheden wordt er elk jaar in een deel van het bos
gekapt.
 Gezien verschillende plant- en diersoorten gebonden zijn aan verschillenden groeifasen van de
bestanden, is het noodzakelijk om aanzienlijke oppervlakten hakhout van verschillende leeftijd te
hebben (tot minstens 10 jaar).
 Te kleine kapvlakten (< 1/3ha) worden best vermeden. Ze zijn meer onderhevig aan graasdruk en
worden overschaduwd door de omliggende bestanden. De kapvlakten zijn best groter dan 70 x 70m,
zeker in het geval van middelhoutbeheer.
 Om twee redenen is het belangrijk om aangrenzende bestanden opeenvolgend te kappen. Het is
gunstiger voor soorten die moeilijk koloniseren en het biedt een geschikte habitat aan soorten met
grotere ruimtevereisten.
 Over de meest geschikte vorm van kapvlaktes is nog weinig geweten. Te smalle kapvlakten worden
afgeraden aangezien zij worden overschaduwd door aangrenzende bestanden.
 Het moment van de kapping moet vallen in de rustperiode van de vegetatie. Afzetten mag dus in de
herfst en in de vroege winter (voor maart). Voor soorten waarvan de sapstroom reeds vroeg op gang
komt (Haagbeuk, Berk en Esdoorn) is het zelfs aan te raden te kappen voor februari.
 De zaaghoogte is net boven de stronk. Er moet voor gezorgd worden dat de zaagsnede glad is en
licht hellend (tegen rotten).
 Niet kappen bij strenge vorst : de schors scheurt dan sneller en de stronken kunnen barsten.
 Een verminderde groei van het hakhout is vaak te wijten aan een te sterke overschaduwing door de
overstaanders. In dit geval moet het aantal overstaanders teruggedrongen worden.
4.1.12.6 Herstel en ontwikkeling (1, 4)
 Bij het afwegen van het al dan niet opnemen van een hakhout- of middelhoutbeheer geldt als
belangrijk criterium dat het gerichte beheer een belangrijke meerwaarde moet hebben ten opzichte
van een nietsdoenbeheer. Het heropnemen van hakhoutbeheer is waarschijnlijk enkel zinvol in recent
verlaten bestanden. In bestanden waar het hakhoutbeheer reeds lang werd stopgezet, is het
waarschijnlijk dat een aantal soorten specifiek voor de eerste stadia na de kap (meest lichtminnende
soorten) reeds zijn verdwenen, tenzij zij zich konden handhaven in andere lichtrijke milieus binnen
het bos zoals de mantel-en zoomvegetaties langsheen bospaden en open plekken. Het is
onvoldoende gekend na hoeveel jaren verwaarlozing het nog zinvol is om doorgeschoten hakhout
weer in bedrijf te nemen. Op voedselarme grond zal deze periode langer zijn dan op voedselrijke
grond. Bij twijfel is het aanbevolen een kleine oppervlakte doorgeschoten hakhout bij wijze van proef
te kappen en het uitlopen van de stobben en de evolutie in de soortensamenstelling van de kruidlaag
op te volgen.
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Volgende punten wijzen op een gunstige uitgangssituatie voor het heropnemen van het
hakhoutbeheer.
 Er is een rijke en vitale struiklaag/hakhoutlaag aanwezig die vlot verjongt, ook de kruidlaag is
goed ontwikkeld: een uitbundige ontwikkeling na de kapping is te verwachten
 De boomlaag (bij middelhout) is reeds ijl, zodanig dat geen al te zware ingrepen nodig zijn
om de houtvoorraad hier terug te brengen naar het oorspronkelijke aandeel bij het historisch
beheer
 Er zijn duidelijke natuur/cultuurhistorische waarden aanwezig, gebonden aan een oud
hakhout/middelhout (aanwezigheid van oude hakhoutstoven, aanwezige kruidvegetatie; ...)
 Ook de grootte van de site is belangrijk : de grote waarde van deze beheersvormen ligt in de
afwisseling van open en zeer gesloten vegetaties, gebonden aan het cyclisch doorlopen van
het gebied. Afhankelijk van de omloopstijd wordt het gebied ingedeeld in evenveel 'houwen'.
Jaarlijks (of tweejaarlijks) wordt één van deze houwen gekapt. De oppervlakte van één houw
moet minstens 0,2 tot 0,5 ha bedragen. Dit betekent dat de totale oppervlakte minstens 5 à
10 ha moet bedragen.
Vaak zal het niet mogelijk zijn om voormalige hakhoutbestanden nog in deze hoedanigheid verder te
beheren. Deze bedrijfsvorm is zeer arbeidsintensief en in lang verwaarloosde bestanden is de kans
op het herstel van de lichtminnende flora eerder miniem. In deze gevallen kan ervoor gekozen
worden de bestanden om te vormen naar middelhout of hooghout. Hierbij wordt per stoof één
spaartelg behouden, de andere uitlopers worden afgezet. Ook nietsdoen en het laten ‘doorschieten’
van de uitlopers zal leiden tot hooghout. Het duurt echter heel lang eer dergelijk verwaarloosde
hakhoutbestanden een rijke doodhoutfauna hebben. Het omvormen aan de hand van spaartelgen is
gunstiger.
Op kalkhoudende bodems is het extra waardevol om een hakhoutbeheer te voeren aangezien de
regelmatige kapwerken in de bestanden voor een versnelde afbraak van de strooisellaag zorgen en
zo de minerale kalkhoudende bodem aan de oppervlakte komt. Op deze plaatsen kan zich bij
voldoende belichting van de bodem een uiterst waardevolle flora ontwikkelen met vele orchideeën
(Bleek bosvogeltje, Vogelnestje, Soldaatje, Bruine-, Mannetjes-, Vliegen- en Bergnachtorchis). Dit
geldt vooral voor zuidgerichte hellingen.
De meest effectieve maatregel tegen wildvraat is het terugdringen van de wilddruk. Anderzijds
kunnen grotere oppervlakten gekapt worden om zo de wilddruk te spreiden.

4.1.12.7 Bedreigingen
 Gebrek aan beheer
 Wildvraat
 Verruiging door vermesting en/of verdroging
4.1.12.8 Literatuur
Londo, 1991 (4)
Rackham, 1990 (5)

Al et al., 1995 (1)
Bal et al., 2001 (2)
Fuller & Peterken, 1995 (3)
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4.2

Puntvormig

4.2.1

Knotboom

Dikke knotbomen hebben een hoge landschappelijke,
ecologische en historische waarde. Enkel knotbomen
met een diameter > 60 cm worden gekarteerd.
Door het periodiek afzagen van de uitlopers ontstaat
een wondweefsel dat met de jaren een
indrukwekkende knoest gaat vormen. Door het
wegrotten van het oude hout wordt de kroon
geleidelijk hol. Als een knotboom niet periodiek
geknot wordt, kan de kroon te zwaar worden en kan
de stam openscheuren en uit elkaar vallen.
De meeste knotbomen zijn wilgen, maar ook es, els
en populier en linde komen in geknotte vorm voor.
Beheer : om de 5 jaar moeten alle takken worden
afgezaagd (enkel als mag verwacht worden dat de
boom positief reageert op de ingreep en als de
ingreep geen negatieve gevolgen zal hebben op
andere organismen, die eventueel een habitat
vonden op de te snoeien takken).
Holle bomen moeten behouden blijven.
Foto : Beatrijs Van der Aa

4.2.2
4.2.2.1

Oude bomen, dikke bomen
Beschrijving

Voor de kartering van bomen van grote afmetingen,
ligt de ondergrens bij 100cm.
Het is duidelijk dat dergelijke bomen niet enkel een
hoge esthetische waarde hebben, maar vooral
belangrijk zijn als biotoop voor een zeer groot aantal
andere organismen (holenbroeders, paddestoelen
insecten, epifytische planten,..). Een echt oude boom
wordt
wel
eens
vergeleken
met
een
appartementsgebouw omwille van de hoge
concentratie van niches op één plaats (2).
Oude bomen vormen eveneens genenbronnen van
Foto : Luc De Keersmaeker
autochtoon materiaal.

4.2.2.2 Kenmerken
Kenmerken van oude, en ook van dikke bomen zijn :
 grote holten in de stam of uitholling van de stam
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holten en scheuren in de schors, of op de wortels
rottingsholtes
hartrotters, vruchtlichamen van paddestoelen
fysieke schade aan de stam, verlies van schors
vorming van waterplasjes op de stam, al dan niet aan de voet van de boom
sapverlies
epifytische planten/ mossen/ korstmossen

4.2.2.3

Regulier beheer

Als algemene stelregel bij het beheer van oude bomen geldt :
 Behoud
 Dikke bomen en vooral oude bomen vragen enkel een regelmatige controle. Er wordt slechts een
(snoei)beheer toegepast als het echt nodig is (zie schema hieronder).
 Om bodemcompactie (verdichting van de bodem door vee, bewerkingen, wegverkeer,..) en input van
nutriënten, pesticiden te vermijden, is het noodzakelijk een zone van minstens 5m rondom de oude
boom uit gebruik te nemen.
 Voorkomen van te sterke schommelingen in belichting/instraling door beheerwerken, zowel op het
individu zelf, als aan de aangrenzende bomen.
 Wanneer dergelijke bomen uiteindelijk afsterven is het belangrijk deze in de bosbestanden te
behouden gezien zij ook als dood hout hun uitzonderlijke waarde behouden.
4.2.2.4

Herstel en ontwikkeling

indien mogelijk,
omleiden van het
publiek, anders
uitvoeren van minimum
aan boomchirurgie

betekent de
boom
onvermijdelijk
en ernstig
gevaar voor
het publiek?

ja
nee

uitvoeren van
boomchirurgie, vermijd
te intensieve ingrepen
ja

is het
waarschijnlijk
dat de boom
zal omvallen,
hetzij agv
eigen gewicht,
hetzij agv
accidentele
schade?

is een
positieve
respons op
snoei te
verwachten?
nee

ja
nee
nietsdoen

vermijden van elke
ingreep, tenzij de boom
onaanvaardbaar risico
inhoudt voor publiek of
gebouwen

Fig. beslissingsschema voor beheer van oude bomen (vrij naar (2))

Bij boomchirurgische ingrepen :
 Zo klein mogelijke ingrepen uitvoeren, het is beter om gefaseerd over de jaren in te grijpen.
 Opletten dat de lichtinval op de stam niet te sterk zal toenemen als gevolg van snoeiwerken
(zonnebrand)
 Best snoeien in januari-februari-maart, of ook november-december (doch niet in periodes van sterke
vorst), eventueel kunnen ook in juli –augustus dringende werken uitgevoerd worden. Snoeiwerken in
de andere maanden zijn ongunstig.
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4.2.2.5 Bedreigingen
 Velling
 Competitie van naburige bomen
 Gebrek aan beheer of verkeerd beheer (bomen gevuld met beton), verkeerde boomchirurgie,
onaangepast beheer van naburig land: ploegen tot bij de voet van de boom, bemesting, pesticiden, te
hoge begrazingsdichtheid, bodemcompactie, hetzij door vee, hetzij door iets anders
 Snelle veranderingen in de grondwatertafelhoogte, te extreme vochtsituaties
 Schade aan schors, ziektes, bliksem
4.2.2.6

Literatuur
Rackham, 1990 (1)
Read, 2000 (2)
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4.2.3

Boom met cultuurhistorische waarde

Overal in Vlaanderen zijn bomen terug te vinden die
een bijzondere, cultuurhistorische waarde bevatten.
Het betreft bomen die fungeerden als grensboom,
bomen waaraan geneeskrachtige eigenschappen
werden toegeschreven (afbindboom, spijkerboom,
nagelboom). Andere bijzondere bomen fungeerden
als galgenboom, gerechtsboom of wensboom.
Het beheer is er op gericht deze bomen te behouden
en te vrijwaren van negatieve externe invloeden (zie
ook fiche oude boom).
De meest voorkomende boomsoorten zijn eik, linde,
berk (als grensboom) en populier (grensboom).
Het betreft oude, meestal dikke bomen (al dan niet
"Goe morgen, olde, Ic geef oe de kolde (=koorts), Goe
met een diameter > 100cm). De kenmerken en de morgen, Olde." (rijmpje om koorts door te geven aan de
aanbevelingen voor het beheer van oude bomen afbindboom) -Foto : Arno Thomaes
gelden ook hier.

4.2.4

Zware hakhoutstobbe

Oude hakhoutstobbes met een diameter > 1m
moeten gekarteerd worden.
Als relicten van voormalig hakhoutbeheer hebben ze
een cultuurhistorisch belang. Ze hebben ook een
belangrijk ecologisch potentieel als genenbronnen
van inheemse boomsoorten en als habitat voor tal
van organismen (vooral mossen, korstmossen en
insecten, bv. Vliegend hert).

Foto : Peter Van de Kerckhove
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4.2.5
4.2.5.1

Dood hout – staand en liggend
Beschrijving

In natuurlijke omstandigheden komen verschillende
vormen dood hout in bos voor : staand, als gevolg
van windworp, afgebroken takken, enz... Daarnaast
bevindt er zich een belangrijk aandeel dood hout in
nog levende bomen. Al deze vormen van dood hout
zijn zeer belangrijk voor de biodiversiteit.
Bij het karteren worden enkel de sortimenten met
diameter > 30 cm op kaart aangeduid. Bij de
kartering wordt ook aangegeven of het om staand,
liggend, of afgebroken stammen (snag en log) gaat.
Foto : Luc De Keersmaeker

4.2.5.2 Kenmerken
Dood hout kan onder zeer verschillende vormen voorkomen: verschillen in structuur (horizontaal,
verticaal individuele stam, groepsgewijs als gevolg van windworp), verschillen in diameter (tak, twijg,
stam), verschillen in boomsoort en verschillen in vertering (stadium van afbraakproces). Van elk van deze
vormen dood hout kunnen verschillende andere levensvormen afhankelijk zijn.
Samengevat profiteren drie groepen organismen van dood hout in een bosbestand :
 xylofagen (die zich voeden aan dood hout, bv. houtrotters, houtkevers),
 detrivoren (voeden zich aan reeds verteerd houtmateriaal, bv. paddestoelen, bacteriën+ insecten),
 holenbroeders (hetzij primaire, spechten), hetzij secundaire (uilen, vleermuizen, boommarter).
Holenbroeders vinden ook onderdak in levende bomen.

4.2.5.3 Beheer
Het beheer moet er naar streven voldoende dood hout in de bestanden te bereiken (4% van de biomassa
is een richtcijfer uit de Beheervisie, in natuurlijke bossen bestaat 10-30% van de biomassa uit dood hout),
waarbij dood hout onder zijn verschillende vormen, afbraakstadia, soorten en assortimenten voorkomt,
zowel in lichtrijke als in schaduwrijke omgeving.
4.2.5.4 Bedreigingen
Ruimen van dood hout
4.2.5.5

Literatuur
Vallauri et al., 2002 (2)

Bouget & Duelli, 2004 (1)
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5 Cultuurhistorische elementen
5.1
5.1.1

Culturele- en beheershistorische elementen – vlakvormig
Arboretum

Een arboretum is een systematische verzameling van
aangeplante boomsoorten. Een arboretum wordt in
de meeste gevallen gekenmerkt door een hoog
aantal exotische sierbomen en wordt doorgaans
beheerd als een park.

Bwk-code: Kpa; Foto : Marc Struelens

5.1.2

Eendenkooi

Een eendenkooi is een oude inrichting om wilde
eenden te vangen. Een eendenkooi bestaat uit een
vijver of plas met op de hoeken vier kromme sloten,
die nauw toelopen. Aan het einde van de sloten
bevinden zich de vanghokjes. Eenden werden aan de
hand van een ‘kooikershondje’ dieper in de
vanghokjes gedreven.
Eendenkooien hebben een historische en biologische
waarde, met name de functie van broed- en
rustgebied voor waterwild. De kooiplas en de
vangpijpen zijn omgeven door bomen en struiken.
Bwk-code: Ka; Figuur : Eendenkooi Stichting
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5.1.3

Hoogstam boomgaard

Hoogstamboomgaarden hebben niet enkel een
duidelijke landschappelijke functie maar ook een
belangrijke ecologische functie. Uilen, vleermuizen,
en andere holenbroeders vinden een verblijfplaats in
de dikwijls oude en dikke bomen. De open, zonnige
structuur van een boomgaard, en de aanwezigheid
van bloesems en later fruit, zijn zeer gunstig voor
talloze insecten en andere dieren. Bovendien gaat
het vaak om zeldzame fruitvariëteiten of -vormen
Beheer : maaien of begrazen, waarbij de stammen
worden beschermd tegen vraat. Afgestorven
hoogstammen
worden ingeboet met
lokale
variëteiten. Bij verwaarloosde boomgaarden binnen
bos zal er, afhankelijk van de situatie, een keuze
gemaakt worden; ofwel herstel van de boomgaard,
ofwel worden de fruitbomen zonder meer opgenomen Bwk-code: Kj; Foto : Leen Govaere
in het bosbestand.

5.1.4

Doolhof

In de 19e eeuw werden in kasteeltuinen vaak
doolhoven aangeplant, in navolging van de Engelse
tuinen. De meest gebruikte boomsoorten zijn
Liguster, Taxus, Thuya, Haagbeuk, Beuk, éénstijlige
meidoorn, Spaanse aak, Hulst en Iep.
In goede staat dienen deze inrichtingen om
cultuurhistorische redenen in stand gehouden
worden.
Beheer : onderhoud van de hagen (snoeien en
inboeten indien nodig)
Bron: Digitale versie van Orthofoto's, middenschalig, kleur,
provincie Antwerpen, VLM/OC en Provincie Antwerpen,
opname 2003 (GIS-Vlaanderen)
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5.1.5

Grafheuvel (tumulus) en archeologische site

Een grafheuvel is een heuvel die over een graf heen
is opgeworpen. Dergelijke graven dateren van de
Gallo-Romeinse tijd en waren al dan niet rondom
afgezet met een aantal palen.
Deze graven kunnen zich zowel in als buiten bos
bevinden.
Beheer in open terreinen: Herstellen van het profiel
en verwijderen van overtollig groen (maaien,
verwijderen opslag). Aanbrengen van nieuwe
grasplaggen indien nodig.
Beheer binnen bos : behouden van het profiel. Dat
wil zeggen dat zware exploitaties op, en in de nabije
Foto : Kris Vandekerkhove
omgeving van de grafheuvel moeten vermeden
worden. Ook windval van zware bomen die op, of
nabij de heuvel groeien is destructief en moet door
vroegtijdig kappen van risicobomen voorkomen
worden.
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5.1.6

Industriële ontginning (zand-grind-mergel-zandsteen-veldsteen-silex-klei- turf….)

Zand –en steengroeven zijn verspreid in Vlaanderen
terug te vinden. Mergelgroeven zijn er enkel in de
Maasvallei en in het oosten van Limburg.
Elke groeve heeft zijn eigenheid, bouw, ligging,
grootte en bereikbaarheid
Door hun uitgestrekte gangenstelsel en specifieke
klimaat
zijn
mergelgroeven
geschikte
overwinteringsplaatsen voor vleermuizen. (voor het
beheer ervan, zie fiche bunker).
Foto : Beatrijs Van der Aa

Kleiputten zijn relicten van voormalige kleiwinningen
waar grondstoffen werden gedolven voor de
steenbakkerijen. Na de sluiting van steenbakkerijen
werden de meeste kleiputten gebruikt als stortplaats.
Niet dichtgestorte, verlaten ontginningsputten vulden
zich met grondwater, verbosten en vormen een
interessante biotoop voor verschillende planten,
amfibieën en reptielen, insecten enzovoorts.
Ook voormalige ijzerertswinningen en turfputten zijn
volgelopen met grondwater en als plas of vijver te
beheren.
Foto : Leen Govaere
Beheer : zie plas, poel, vijver
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5.1.7

Motte

Een motte is een (vroeg-)middeleeuwse, kunstmatig
opgeworpen heuvel waarop een woning was
gebouwd. De verhoging bood bescherming tegen
wateroverlast en vijandelijkheden. Eventueel werden
er nog extra omwallingen rondom de woning
aangelegd als verdediging en als veekering.
Beheer van mottes in open gebied: openhouden
(maaien, begrazen), verwijderen van opslag, evt.
herstel van het profiel en aanbrengen van
grasplaggen.
Mottes in bos : behouden van het profiel. Dat wil
zeggen dat zware exploitaties op, en in de nabije
omgeving van de motte moeten vermeden worden.
Ook windval van zware bomen die op, of nabij de
heuvel groeien is destructief en moet door vroegtijdig
kappen van risicobomen voorkomen worden.

Foto : Peter Van de Kerckhove

5.1.8

Ruïne

Sommige vervallen gebouwen hebben een historisch
en/of cultureel belang, andere niet. Alle zijn ze
belangrijk voor de biodiversiteit binnen bos : als
groeiplaats
voor
mossen,
korstmossen,
pioniervegetaties, invertebraten, en als schuilplaats
allerlei dieren (amfibieën, reptielen, zoogdieren, …..)

Bwk-code: Km; Foto : Ruben Walleyn
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5.2
5.2.1

Culturele- en andere elementen – lijnvormig
Boswallen en grensmuren

Boswallen
en
grensmuren
zijn
historische
afbakeningen van een bosdomein. Ze zijn ofwel uit
aarde opgeworpen (boswal) of uit meer duurzame
materialen (grensmuur). Boswallen werden vaak
beplant met specifieke soorten (Sleedoorn, Meidoorn,
…) als veekering.
Afhankelijk van het materiaalgebruik (leem, kalk,..)
zijn ze ook belangrijk voor de biodiversiteit binnen
bos: bv. zeldzame, kalkminnende muurvegetaties,
schuilplaats voor allerlei dieren,…
Beheer : absoluut behoud, eventueel herstel met
originele materialen (zie ook evt. voorschriften van de Foto : Luc De Keersmaeker
Afdeling Monumenten en Landschappen). Het reliëf
van de boswallen moet worden behouden: vermijden
van verstoring door zware exploitaties.

5.2.2

Brandgang, aardgasleiding, hoogspanningskabels

Brandgangen zijn brede stroken grasachtige
vegetatie of kale bodem binnen bos. De brede
stroken zonder houtachtige vegetatie werken
remmend bij brand.
Ook het verloop van aardgasleidingen en
hoogspanningskabels wordt binnen bos begeleid
door brede stroken open vegetaties.
Dergelijke inrichtingen bieden mogelijkheden voor de
ontwikkeling van mantel-en zoomvegetaties en alle
organismen ermee verbonden, vooral dagvlinders en
andere insecten. Door hun lijnvormig verloop
functioneren
ze
bovendien
als
geschikte
kolonisatiepaden voor sommige planten en dieren.
Beheer : Maai en kapbeheer afhankelijk van het
aanwezige vegetatie-type. Het Bosdecreet bepaalt
dat brandwegen regelmatig, of ten minste om de
twee jaar moeten worden vrijgemaakt van bedekking
Waterleiding; Foto : Peter Van de Kerckhove
met afgestorven vegetatie en dode plantenresten.
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5.2.3

Dijk

Een dijk is een lijnvormige verhoging in het
landschap, met een waterwerende functie. Vaak zijn
dijken in het landschap geaccentueerd door de
aanplant van bomenrijen, meestal Populieren of
Notelaar.
Door de doorgedreven indijking van natuurlijke
waterlopen
hebben
veel
winterdijken
hun
waterwerende functie verloren. Ze hebben wel een
historisch belang.
Dijken zijn ecologisch en landschapsecologisch zeer
belangrijk (zie ook dreef).
Beheer : Behoud van het microreliëf : vermijden van
zware exploitaties. In open landschap : maaien of
Bwk-code: Kd; Foto : Frank Ghysels
begrazen in functie van de aanwezige vegetatie.

5.2.4

Drevenpatroon

Dreven, en meer nog de ruimtelijke patronen die
verschillende dreven samen vormen, zijn om
landschappelijke en cultuurhistorische redenen erg
belangrijk. In lanen zijn vaak de belangrijkste
concentraties aan dikke bomen in bos terug te
vinden. Deze dikke bomen met holtes zijn ecologisch
belangrijk (holenbroeders,…). Het lijnvormige patroon
van deze lanen is ook van groot belang voor
vleermuizen en andere (bv. Zwarte specht). De lanen
treden op als open corridors binnen het bos.
Beheer :
Dreven moeten zo lang mogelijk behouden blijven.
Nadat de dreven volledig zijn uiteengevallen, worden
zij gekapt en volledig herplant.
Foto : Koen Smets
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5.2.5

Grachtenpatroon/ rabattenstructuur

Grachten worden besproken in de fiche 1.2.2.
lijnvormig, stromend water – antropogeen. Vaak
vormen verschillende grachten samen een patroon.
Deze patronen zijn om cultuurhistorische redenen
belangrijk en moeten behouden blijven : vermijden
van zware exploitaties en vermijden van het gebruik
van zware machines.
In sommige gevallen kan geopteerd worden om de
grachten periodiek vrij te maken zodat het
reliëfpatroon niet verloren gaat.
Foto : kris Vandekerkhove

5.2.6

Holle weg en talud

Holle wegen zijn de oudste vorm van historische
landwegen. Ze hebben niet enkel een historische,
maar ook een zeer belangrijke ecologische waarde.
Niet enkel herbergen ze vaak zeldzame, inheemse
struiken, oude hakhoutstoven en een eigen fauna en
flora, het zijn ook belangrijke verbindingselementen
waarlangs soorten in een geschikte habitat kunnen
migreren.
Holle wegen ontstaan wanneer er aan drie
voorwaarden is voldaan : het bodemtype maakt min
of meer steile flanken mogelijk, er is voldoende
niveauverschil om erosie mogelijk te maken en er is
een intensief landgebruik doorheen de eeuwen heen.

Beheer : Vermijden van beschadiging van het reliëf
door zware exploitaties. Indien mogelijk de
erosieprocessen niet verhinderen (geen
wegdekverharding, behoud van de helling),
eventueel fixatie van de wanden (voor herstelbeheer
zie Regionaal Landschap Dijleland, 2000).

Een talud is een steile helling, bv. aan de rand van
het bos waarbij de ene kant van de talud een helling
vormt en de andere vlak is (cfr. een ‘halve’ holle
weg). De vegetatie en het microklimaat zijn er
vergelijkbaar met deze in een holle weg.

Bwk-code: Kw; Kt; Foto: Luc De Keersmaeker
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5.2.7

Houtkant - Knotbomenrij

Individuele knotbomen moeten gekarteerd worden
van zodra zij een diameter bereikt hebben van 60
cm.
Ook rijen knotbomen en houtkanten moeten op kaart
aangeduid worden. Naast een grote landschappelijke
waarde en cultuurhistorische waarde hebben deze
(knot)bomenrijen
ook
(landschaps)ecologische
waarde.

Bwk-code: Kh; Kb; Foto : Peter Van de Kerckhove

5.2.8

Kanaal + jaagpad

De meeste kanalen zijn omwille van de
scheepsvaart, enkele andere voor de ontwatering of
bevloeiing van een gebied. Langs kanalen zijn vaak
bomenrijen ingeplant, waarvan de landschappelijke
impact als lijnelement vaak groter is dan het kanaal
zelf.
De levensgemeenschappen in kanalen kunnen grote
overeenkomsten vertonen met traagstromende
rivieren of stilstaand water.
Beheer : voorkomen van eutrofiëring. Zeer flauw
oplopende taluds en gradiënten van open water tot 12m diep naar moerassige zones hebben de hoogste
potentieel ecologische waarde. De bermen worden Foto : Arno Thomaes
begraasd of gemaaid (met afvoer).
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5.2.9

Terrasstructuur en graften

Graften zijn met houtige planten begroeide,
lijnvormige elementen op een talud in het landschap.
Graften
zomen
vaak
terrasstructuren
af.
Terrasstructuren werden actief aangelegd door
landbouwers of ontstonden door een combinatie van
landbouwactiviteiten en erosie. Ze markeren
perceelsgrenzen waarop eertijds een haag werd
aangeplant. De haag vormde een hindernis voor
hellingserosie, waardoor in de loop der tijd aan
weerskanten van de haag
een
artificieel
hoogteverschil ontstond. Ze zijn belangrijk om
cultuurhistorische én ecologische redenen : als
zaadbron van inheemse struiken en bomen, en als
migratieroutes in het landschap.
Beheer : Hakhoutbeheer, inboeten met inheems
plantmateriaal (zie Regionaal Landschap Dijleland,
Foto : Kris Vandekerkhove
2000). De reliëfstructuren moeten behouden blijven :
vermijden van exploitatieschade.
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5.3
5.3.1

Culturele- en beheershistorische elementen – puntvormig
Bomkrater

De meeste bomkraters dateren uit de tweede
wereldoorlog. Door de inslag is de bodem van de
krater erg gecompacteerd en ondoorlatend
geworden. Als gevolg van een actief bodemleven kan
de bodem opnieuw meer doorlatend worden, en kan
de poel leeglopen. Vooral amfibieën en reptielen
vinden er een voortplantingsbiotoop.
Bij gebrek aan beheer zullen dergelijke poelen
langzaam maar zeker opgehoogd en dichtgeslibd
raken met bladeren.
Beheer : opnieuw open maken van de bomkrater
door hen terug uit te graven en de omringende
Foto : Luc De Keersmaeker
boomopslag verwijderen, zie 1.3..

5.3.2

Grot

De constante temperatuur en hoge luchtvochtigheid
in grotten maken ze zeer geschikt als
overwinteringsplaats voor vleermuizen.
Ook andere organismen (mossen, korstmossen,
insecten,..) vinden onderdak in een grot.
Beheer : voorkomen van verstoring, vervuiling en
vandalisme.
Beheer in functie van vleermuizen ; zie fiche 5.3.4.

Foto : Hugo Abts

5-139

5.3.3

Houtskoolmijt of meiler

Op sommige plaatsen binnen bos kunnen grote
cirkelvormige vlakke plaatsen met een doorsnee van
10 tot 20 meter gevonden worden.
Op deze vlakke plaatsen werden nog tot ongeveer
100 jaar geleden houtmijten opgebouwd in de vorm
van een halve bol. Het hout werd afgedekt met
plaggen.
In het midden van de mijt (of meiler) werd een
"schoorsteen" vrijgehouden van waaruit het vuur met
gloeiende houtskool werd opgestart. Als het vuur
eenmaal op gang was gekomen, werd de bovenzijde
op een aantal kleine gaten na volledig afgedekt. Na
ongeveer 10 dagen was de meiler volledig
doorgegloeid en was al het daarin aanwezige hout
verkoold.
Deze plaatsen hebben een cultuurhistorisch belang :
er mogen geen zware exploitaties verricht worden,
ook windval van zware bomen moet op deze
plaatsen voorkomen worden.

Foto (onder) : Goblet d’Alviella (1927-1930)

5-140

5.3.4
5.3.4.1

Ijskelder – bunker – munitiebunker - fort
Beschrijving

Onder deze opsomming groeperen we allerlei
constructies die gemakkelijk in het terrein te
herkennen en te karteren zijn en ecologisch
gelijkaardige kenmerken vertonen. Het zijn
constructies die door hun opbouw (dikke muren, half
ondergronds, evt. afgedekt met aarde), sterke
gelijkenissen vertonen met natuurlijke grotten :
- Vrij constante temperatuur,
- Hoge luchtvochtigheid
- Afgeschermd van neerslag
- Duister
- Harde, stevige wanden (evt. met spleten)
Hierdoor
bieden
zij
een
geschikte
overwinteringsplaats en leefomgeving aan een groot
aantal van nature ‘grotbewonende’ diersoorten
(spinnen, amfibieën, …), in het bijzonder aan
overwinterende vleermuizen.
Dergelijke potentiële winterverblijven moet in kaart
gebracht worden zodat verspreid over het land een
netwerk
van
voor
vleermuizen
geschikte
Foto : Arno Thomaes
winterverblijven kan worden opgebouwd.
Kelders, bunkers, enz.. zijn overal in Vlaanderen
terug te vinden. Ijskelders zijn meestal gelegen in
kasteel- of kloosterparken.
5.3.4.2 Beheer
De keuze van vleermuizen voor winterverblijfplaatsen wordt bepaald door een aantal specifiek
ecologische eisen :
 Een hoge relatieve vochtigheid (90%-98%)
 Een zo constant mogelijke temperatuur (tussen 2° en 10° C)
 Een (schemer)duistere ruimte
 Geen stoffen of omstandigheden die in het winterverblijf stank of rook veroorzaken
 Afwezigheid van verstoring
De gunstige omstandigheden ontstaan onder invloed van een gematigde luchtcirculatie (geen tocht).
Tocht moet vermeden worden aangezien deze de luchtvochtigheid reduceert wat nefast is voor de
overwinterende dieren (1).
Regulier beheer zal er dan ook in bestaan deze omstandigheden te behouden, door de
klimaatomstandigheden en de ontoegankelijkheid te behouden. Verder moet er op toegezien worden dat
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de uitvliegopening open blijft, en dat de constructie in goede staat wordt gehouden. Hoge opgaande
bomen die op de constructie aanwezig zijn, en eventueel bij windval de constructie kunnen beschadigen,
worden preventief geveld.
5.3.4.3

Herstel en ontwikkeling

De inrichting van bestaande of potentiële overwinteringsplaatsen gebeurt als volgt :
1.

Voorkomen van verstoring



Afsluiten van ingangen om verstoring te voorkomen. In grotere objecten (forten) moet opgelet worden
de luchtcirculatie niet te verstoren en moet gebruik gemaakt worden van een hek. In kleine objecten
daarentegen waar het nodig is de luchtcirculatie te beperken, moet gebruik gemaakt worden van
massieve deuren (met toegang voor vleermuizen), om een saswerking te creëren. De hekwerken
bestaan uit horizontale spijlen, met verticale verstevigingen. De afstand tussen de horizontale spijlen
ligt rond 13cm, tussen de verticale verstevigingen tussen 45-75 cm. Deze afstanden vormen een
goed compromis tussen stevigheid en toegankelijkheid voor vleermuizen. De afsluiting moet uit stevig
materiaal gemaakt zijn, bestand tegen vandalisme (1).
Om wintertellingen van de overwinterende vleermuizen mogelijk te maken, moet een
toegangsmogelijkheid behouden blijven (min. 50x50cm) (1).
De periode van ontoegankelijkheid loopt van begin oktober tot eind april. De Ingekorven vleermuis
blijft zelfs langer slapen, tot mei. Indien deze soort voorkomt, moet degelijk rekening gehouden
worden met deze langere rusttijd.




2. Verbeteren/herstellen van de klimatologische omstandigheden
Waar de klimatologische omstandigheden niet optimaal zijn, moeten deze in de mate van het mogelijke
verbeterd worden.
 Het beperken van de luchtstromen
 Afsluiten van kleine openingen (schietgaten, vensters, verluchtingsgaten)
 Beperken van de instroming van lucht langs de ingang zodat een trage instroom van lucht ontstaat,
die zich bovendien geleidelijk laat opwarmen door contact met de muren. Zo ontstaat er een
geleidelijke temperatuursgradiënt (het plaatsen van deuren, aanbrengen van tussenmuurtjes,
voorzien van een lange, gebogen gang)
 In lange, rechte tunnels kunnen een aantal tussenmuurtjes een stabiele temperatuur creëren.
 Het verhogen van het isolerend vermogen
 Door het aanbrengen van een dikke laag aarde (min.1m) worden temperatuursschommelingen in de
verblijfplaats sterk gereduceerd. Om de aarde te stabiliseren worden planten aangebracht. Door
doornige struiken te gebruiken, wordt betreding ontmoedigd; geen hoge opgaande bomen (zie
Beheer)
3. Verbeteren van de wandstructuren


Zorgen voor voldoende kleine structuren waaraan/waarin vleermuizen slapen. Alhoewel vleermuizen
aan gladde muren en plafonds kunnen hangen, kruipen ze liever weg in spleten. Door extra schuilen hangplaatsen te voorzien kan het aantal vleermuizen sterk verhogen. Hiertoe kan gebruik
gemaakt worden van holle baksteen, houten constructies enz.. Bij beschermde monumenten mogen
deze aanpassingen uiteraard niet strijdig zijn met bepalingen van de Dienst Monumenten en
Landschappen.
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5.3.4.4 Bedreigingen
 Verstoring
 Vandalisme
 Illegale stortactiviteiten
5.3.4.5

Literatuur
Verkem et al., 2003
Verkem & Verhagen, 2000 (1)
Versweyveld et al., 2000 (2)

5.3.5

Kapel – begraafplaats – gedenksteen – standbeeld

Dergelijke monumenten hebben in de eerste plaats
een historische en culturele waarde. Soms kunnen zij
ook belangrijk zijn voor een aantal organismen,
gebonden aan stenige, vochtige omstandigheden
(spinnen,
varens
en
mossen,
…).
Ook vleermuizen en sommige amfibieën en reptielen
vinden een schuilplaats in spleten en holtes (bv. van
een kapelletje).

Foto : Leen Govaere

5.3.6

Konijnenberg

Een konijnenberg is een kunstmatig aangelegde,
vaak cirkelvormige (zand)hoogte voor tamme
konijnen, waar zij hun holen kunnen graven. Het
konijn leverde vlees en bont, waarvan kledingstukken
en hoeden werden gemaakt. Konijnenbergen dateren
uit de vroege middeleeuwen en hebben een hoge
historische waarde.
Beheer : in open terrein : open houden (maaien of
begrazen), verwijderen van opslag, herstellen van het
profiel, indien nodig graszoden aanbrengen.
Bij konijnenbergen in bos moet zorg gedragen
worden
voor
het
reliëf:
vermijden
van
exploitatieschade en van windval van zware bomen. Foto : Leen Govaere
Zware bomen worden eventueel vroegtijdig gekapt.
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5.3.7

Laagoven

Een laagoven is een installatie die in de vroege
ijzertijd werd gebruikt voor het bereiden van ijzer uit
fijn verdeelde erts. Voormalige locaties van
laagovens zijn moeilijk te herkennen op het terrein.
Enkel de aanwezigheid van ijzerslakken in het
bodemprofiel is kenmerkend.
In de veld- en schachtovens werd houtskool verbrand
samen met ijzererts. De hoge temperatuur, nodig
voor de reductie van het erts, werd bereikt door het
toevoeren van lucht met blaasbalgen. De
temperatuur was in deze ovens echter niet hoog
genoeg om het ijzer te doen smelten. Hierdoor
vormden zich poreuze klompen (loepen) van
gesmolten verontreinigingen (slak) met ingesloten
ijzerdeeltjes. Deze loepen werden vervolgens weer
verhit en daarna gesmeed waarbij de vloeibaar
geworden slak kon worden uitgedreven en de
ijzerdeeltjes werden samengebald. Zo ontstond Foto : Hans Baeté
smeedbaar ijzer (smeedijzer).

5.3.8

Sluis

Een sluis is een inrichting die deel uitmaakt van een
waterkering: aan de hand van een sluis kunnen twee
wateren naar believen gescheiden of met elkaar in
gemeenschap gebracht worden, dit in functie van de
scheepsvaart.
Sommige oude sluizen hebben een industrieelarcheologische waarde.

Foto : Luc De Keersmaeker
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5.3.9

Zaadbron van autochtone bomen of struiken

Bij de aanleg van mantelvegetaties en houtkanten
moet gebruik gemaakt worden van autochtone
bomen en struiken. Er is echter niet steeds
voldoende plantsoen voorhanden. Momenteel zijn op
het IBW enkele projecten lopende betreffende het
onderzoek rond het behoud van genetische bronnen.
Binnen deze projecten wordt de nadruk gelegd op het
inzamelen, inventariseren en karakteriseren van de
genetische rijkdom enerzijds en het vrijwaren van
oorspronkelijk genenmateriaal anderzijds.
Indien dergelijke locaties binnen een bosgebied
gekend zijn, worden zij eveneens op kaart
Foto : Kristien Vandermijnsbrugge
aangeduid.
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6 Soortgebonden structuren
6.1

Aalscholverkolonie

Aalscholvers zijn koloniebroeders die nestelen in
bomen en struiken. Een nest kan behoorlijke
afmetingen hebben met een doormeter van 60 cm en
een hoogte van meerdere tientallen cm.
Een aalscholverkolonie is makkelijk te herkennen :
door de witte kalkrijke uitwerpselen zijn de
nestbomen volledig wit gekleurd.

Foto’s : Joy Laquière
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6.2

Dassenburcht

Dassen graven hun burcht in hellingsbossen, holle
wegen, taluds en houtwallen.
Burchten worden bij voorkeur in leem-löss- of
mergelbodems gegraven.

Foto : Koen Van Den Berge

6.3

Reigerkolonie
De reiger is een koloniebroedende soort die meestal
in de nabijheid van visrijke wateren broedt. In de
kolonie worden de nesten gemaakt in bomen,
meestal oudere en stevige exemplaren zoals eiken
en beuken, maar er wordt ook gebroed in dennen,
populieren of zelfs schietwilgen. Bij uitzondering
maken Blauwe reigers grondnesten.

Foto : Luc De Keersmaeker

6.4

Roekenkolonie en slaapplaats roeken

Een roekenkolonie bestaat uit verschillende, dicht
opeen gebouwde nesten, waarvan verschillende in
één boom. In het voorjaar zoeken roekenparen deze
kolonies op om er hoog in de bomen hun nesten te
bouwen. Roeken kennen slechts één broedsel en
zodra in juli de jongen groot zijn verlaten de vogels
de kolonie weer om pas volgend voorjaar weer op het
nest terug te komen.
In de winter komen roeken ook samen, niet op de
nestplaatsen maar op de slaapplaatsen. Elke avond
bij het donker worden strijken de roeken en de
kauwen met veel lawaai neer in de slaapbomen.

Foto : Luc De Keersmaeker

6.5

Slaapplaats uilen (roestplaats)

Overdag slapen de meeste uilen. Dat doen ze op een
vaste plaats, die de roestplaats genoemd wordt..
Dat uilen langer op dezelfde plaats roesten, is te zien
aan de uitwerpselen en de hoeveelheid uilenballen
onder de roestboom.
De roestplaatsen van uilen zijn zeer gevoelig voor
verstoring. Het is aangewezen deze locaties zo veel
mogelijk af te schermen van recreatie (omleiden
wandelaars, geheim houden van de locatie).

Foto’s : Gerard Mornie

6.6

Vleermuizenbomendreef

De meeste vleermuizen zijn aangewezen op
boomholtes en –scheuren als zomer- en soms ook
als winterverblijfplaats. Ze troepen er samen in
kolonies.
Bomen, geschikt als vleermuisverblijfplaats zijn
dikwijls dikker zijn dan 50 cm aangezien de dikte van
de holtewand minstens 15cm moet zijn om goed
tegen de kou te kunnen isoleren. Laanbomen zijn
vaak geschikte holtebomen.
Dreven waar verschillende vleermuizen huizen,
vereisen een aangepast beheer. Dergelijk beheer
moet er voor zorgen dat er voldoende holle bomen in
de dreef behouden blijven zonder dat de veiligheid
van passanten in het gedrang komt (zie
stroomschema).

Schema Verkem & Verhagen, 2000
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