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Samenvatting
De landduinenregio van de Middenkempen situeert zich in het oosten van de provincie
Antwerpen

op

grondgebied

Landduincomplexen

in

van

combinatie

de

gemeenten

met

Geel,

nabijgelegen

Mol,

rivier-

en

Meerhout

en

beekvalleien

Balen.
zijn

er

karakteristieke elementen in het landschap. Vanuit het natuurbeleid is er nood aan een
overkoepelende visie en een ontwikkelingskader om de biodiversiteit en (potentiële)
ecosysteemdiensten van landduinen en valleigebieden te versterken en optimaal en
duurzaam te realiseren in de regio.
Ter

ondersteuning

van

de

opmaak

van

een

landschappelijke

visie

die

mogelijke

ontwikkelingsrichtingen kan aangeven, werd een landschapsecologische analyse voor de
landduinenregio van de Middenkempen uitgevoerd. Daarbij wordt uitgegaan van interpretatie
van de aanwezige natuurlijke kenmerken, fysische kenmerken en het historische en actuele
bodemgebruik in het projectgebied. Op basis van de inzichten die voortvloeien uit de
landschapsecologische systeemanalyse worden elementen en aandachtspunten voor de
verdere visievorming naar voor geschoven en wordt een stappenplan geschets voor een
participatieproces met betrokkenen uit de streek.
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Abstract
The land dune region of the “Middenkempen” (central part of the Campine region) is situated
in the east of the province of Antwerp (Flanders, Belgium), within the municipalities of Geel,
Mol, Meerhout and Balen. The region is known for its hiqh quality nature area. The
combination of inland dunes and nearby meandering streams, embedded in a rural
landscape, often with small-scale landscape elements like hedges and tree rows, characterize
the landscape. Environmental policy aims to develop a common vision on the future of the
inland dunes and their surroundings, leading to a high quality landscape, sustainably
managed to support a higher biodiversity and improved ecosystem services.
To support the development of such a common vision, a landscape ecological analysis of the
study area was performed. The analysis describes and interprets existing natural features,
physical

characteristics

and

historical

and

current

land

use

in

the

project

area.

Based on the insights obtained from this analysis, elements and issues for further visioning
are enumerated. Furthermore an action plan is described in view of a participatory process
with stakeholders from the region.
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INLEIDING
De landduinenregio van de Middenkempen situeert zich in het oosten van de provincie
Antwerpen

op

grondgebied

Landduincomplexen

in

van

de

combinatie

gemeenten

met

Geel,

nabijgelegen

Mol,

rivier-

Meerhout
en

en

Balen.

beekvalleien

zijn

karakteristieke elementen voor het landschap van de Middenkempen. De landduinen,
valleigebieden en tussenliggende overgangsgebieden kennen een verscheidenheid aan
bodemgebruik met natuurlijke, halfnatuurlijke en cultuurlijke elementen, evenals een
verscheidenheid aan betekenissen en kwaliteiten voor gebruikers en maatschappij. Naast
een groot actueel en potentieel belang voor biodiversiteit, in het bijzonder voor provinciale
aandachtsoorten en voor Europees beschermde soorten en gemeenschappen, kunnen de
landduinen en valleigebieden ook belangrijke ecosysteemdiensten leveren.
Er is nood aan een overkoepelende visie en een ontwikkelingskader om potentiële diensten
van landduinen en valleigebieden optimaal en duurzaam te realiseren in de regio. In de
eerste plaats moet naar samenhang in beheer en beleid gestreefd worden. Zo is op dit
ogenblik de verscheidenheid aan eigendoms- en beheerstructuren, elk met hun particuliere
belangen en doelen, erg bepalend voor de dynamiek van de regio en daarmee voor de
kansen om de kwaliteiten en potenties t.a.v. biodiversiteit en ecosysteemdiensten tot
ontwikkeling te brengen. Wanneer meer samenwerking tussen belanghebbenden en partners
kan geraliseerd worden, zal dit de regio ten goede komen.
Ter

ondersteuning

van

de

opmaak

van

een

landschappelijke

visie

die

mogelijke

ontwikkelingsrichtingen kan aangeven, werd een landschapsecologische analyse voor de
landduinenregio van de Middenkempen uitgevoerd (hoofdstuk 3). Daarbij wordt uitgegaan
van interpretatie van de aanwezige natuurlijke kenmerken, fysische kenmerken en het
actuele bodemgebruik inhet projectgebied.
Op basis van de inzichten die voortvloeien uit de landschapsecologische systeemanalyse
worden elementen en aandachtspunten voor de verdere visievorming naar voor geschoven
(hoofdstuk 4).
Tot slot wordt een stappenplan voor het landduinenproject geschets (hoofdstuk 5). Om tot
een gedragen visie over de Landduinenregio te komen, is het aangewezen om een intensief
proces van actieve participatie met alle betrokkenen uit de streek op te zetten. Daarbij
worden elementen opgegeven die tot zo’n samenwerkingsmodel kunnen leiden.
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1 SITUERING EN AFBAKENING VAN HET
PROJECTGEBIED
Het projectgebied bestaat uit de landduinenrijke regio gelegen nabij de Molse Nete en de
Grote Nete en situeert zich in het oosten van de provincie Antwerpen op grondgebied van de
gemeenten Mol, Balen, Geel en Meerhout (Figuur 1). Het gebied is gelegen in de ecoregio en
maakt deel uit van het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict.
Het focusgebied is gelegen tussen de spoorweg Antwerpen-Neerpelt in het noorden, de grens
met de provincie Limburg in het oosten, het Albertkanaal in het zuiden en de Ring van Geel
en de Antwerpseweg in het westen (kaart 1 – bijlage2).

Figuur 1: Situering van het studiegebied in de provincie Antwerpen.

www.inbo.be
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2 LANDSCHAPSECOLOGISCHE SYSTEEMANALYSE
Guy Laurijssens & Geert De Blust

2.1 Landschapsecologie en landschapscomponenten
Een landschapsecologische systeemanalyse vormt de basis van elk ecologisch visie-, beheerof inrichtingsplan. Het geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste landschappelijke
componenten en tracht weer te geven hoe een landschap is ontstaan, hoe het functioneert
en welke processen bepalend zijn voor het voorkomen van planten en dieren in het
landschap. Die inzichten vormen mee de basis voor de verdere visieontwikkeling.
Voor de uitwerking van deze landschapsecologische analyse van de landduinenregio
Middenkempen werd grotendeels de leidraad gevolgd zoals uitgewerkt door van der Molen et
al. (2010). Figuur 2 geeft een overzicht van de verschillende landschapscomponenten in de
systeemanalyse (Schroevers 1982, in van der Molen et al. 2010). Centraal in de
landschapsecologie zijn de verbanden tussen de verschillende landschapscomponenten. De
ene component vormt het kader waarbinnen de volgende component variaties kan
aanbrengen. In die zin hangt elke kleinere schil dus af van de vorige (grotere), maar is daar
ook weer van invloed op. De in figuur 2 voorgestelde volgorde vormt de basis voor het
stappenplan van de in dit rapport weergegeven landschapsecologische analyse. Deze
volgorde helpt te achterhalen hoe het systeem functioneert en hoe landgebruik het systeem
beïnvloedt.

Figuur 2: De verschillende landschapscomponenten en hun onderlinge relatie. (bron:
Schroevers 1982, in van der Molen et al. 2010)

In dit rapport onderscheiden we volgende niveaus of landschapscomponenten:
1. In een eerste onderdeel komen geologie, geomorfologie en reliëf aan bod. Op
grote schaal vormen deze elementen de basis om het uitzicht en functioneren van
het landschap in beeld te brengen.
2. In het luik ‘grondwater’ wordt ingegaan op de hydrografie en hydrologie (grond –
en oppervlaktewater) van het studiegebied.
3. Voor het luik ‘bodem’ worden de karaktersitieken van de bovenste bodemlagen
beschreven (textuur, vochttoestand en profielontwikkeling) die – in samenspel met
de hydrologie, erg bepalend zijn voor patronen van vegetaties en landgebruik in het
landschap.
10

www.inbo.be

4. Voor de niveaus van ‘planten’ en ‘dieren’ wordt eerst gefocust op de vegetatie
(karakteristieke biotopen en habitats) en vervolgens op aandachtsoorten voor het
projectgebied (karakterstieke flora en fauna).
5. Voor het onderdeel ‘mensen’ wordt in eerste instantie ingegaan op het historisch
landgebruik aangezien de menselijke beïnvloeding in het verleden tot op heden
bepalend is voor het uitzicht en functioneren van het huidige landschap en vaak een
belangrijk referentiepunt vormt voor natuur- en landschapsherstel. Vervolgens wordt
ook

ingegaan

op

de

huidige

ecologische

en

landschappelijke

beschermingszones die vanuit het gebiedgerichte natuurbeleid in het leven zijn
geroepen om natuur- en landschapswaarden te herstellen en/of te vrijwaren van
verdere menselijke aantasting.

2.2 Geologie, geomorfologie en reliëf
2.2.1 Geologie
De ondergrond in het projectgebied bestaat tot op grote diepte hoofdzakelijk uit zanden
(Wouters en Vandenberghe 1994, Berten et al. 2000, VMM 2008)). Een omvangrijk pakket
met quartaire en tertiaire zanden rust op een dik kleipakket, de Boomse Klei, dat afhelt in
oostelijke richting (ca. 50 m diep in het westen van het projectgebied tot ca. 150 m diep in
het oosten). De ondoorlaatbare Boomse Klei vormt de basis van een omvangrijk
grondwaterreservoir in de bovenliggende watervoerende zanden (aquifer).
De tertiaire geologische kaart geeft aan welke tertiaire formaties aan de oppervlakte komen
onder het pré-quartaire erosievlak (kaart 2 - bijlage 3) (de legende van de kaart is
lithostratigrafisch:

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/pdf/lithostrat_tert_v3.pdf).

De

bovenliggende quartaire lagen worden niet voorgesteld op deze kaart. In het noorden van
het projectgebied gaat het om de zanden van Kasterlee (formatie van Kasterlee) die dateren
uit het Plioceen (laat Tertiair). Het betreft licht glauconiethoudende fijne zanden; plaatselijk
zijn ze kleiig. In het zuiden van het projectgebied gaat het om de zanden van Diest (formatie
van Diest). Het betreft zanden met een heterogene samenstelling met plaatselijk grindlagen,
(ijzer)zandsteenbanken en kleirijke horizonten.
De quartair geologische kaart (kaart 3 – bijlage 3) geeft aan welke sedimenten afgezet
werden tijdens het Quartair. Op de geologische tijdschaal is dit de jongste periode en in de
stratigrafische kolom het bovenste systeem. Het quartair beslaat de tijdspanne van 2,588
miljoen jaar geleden tot heden. Het Quartair is onderverdeeld in twee tijdvakken of series:
het Pleistoceen en het Holoceen. De quartairkaart is opgevat als profieltypekaart, waarbij
ook de afzettingssequentie in aanmerking genomen worden. De quartaire afzettingen zijn
lateraal en verticaal heterogeen en variëren erg in dikte. De afzettingen zijn vooral onder
continentale omstandigheden tot stand zijn gekomen (rivier- en duinafzettingen). In het
projectgebied worden de valleien gekenmerkt door pleistocene en holocene fluviatiele (rivier)
afzettingen.

Langs

de

valleien

zijn

laat-pleistocene

zandruggen

aanwezig

(eolische

afzettingen (wind)). Tijdens het holoceen zijn plaatselijk verstuivingen opgetreden door
toedoen van prehistorische en middeleeuwse ontginningen (eolische afzettingen op de
pleistocene sequentie).

www.inbo.be
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2.2.2 Geomorfologie
Het uitzicht van een landschap wordt bepaald door diverse landschapsvormende processen.
Tijdens het Pleistoceen (Quartair), dat gekenmerkt wordt door een opeenvolging van ijstijden en tussenijstijden, schuurden de rivieren van het Netebekken in de zandige, makkelijk
erodeerbare ondergrond, brede depressies uit. Tijdens de laatste ijstijd (Laat-Pleistoceen)
zorgde het permanente hogedrukgebied boven de Scandinavische ijskap voor krachtige
noorderwinden, die grote hoeveelheden zanddeeltjes aanvoerden die het landschap onder
een dekmantel bedekten. Deze niveo-eolische dekzanden waren op de interfluvia slechts
enkele meter dik en in de riviervalleien tot meer dan tien meter, zodat het reliëf grotendeels
genivelleerd werd. Na de laatste ijstijd veranderde de dominante windrichting van noordoost
naar zuidwest. Op plaatsen waar de dekmantel een tamelijke dikte had, bliezen de
zuidwestenwinden het dekzand bijeen tot landduinen. Dit verklaart de aanwezigheid van
duingebieden aan de rand van de Grote Netevallei (‘rivierduinen’, goede voorbeelden zijn
o.a. Scherpenbergen-De Hutten en Keiheuvel). Door uitwaaiing tot op de watertafel
ontstonden plaatselijk depressies waar regen- en oppervlaktewater stagneerde en vennen
gevormd werden. Met de geleidelijke klimaatsverbetering tijdens de Holocene periode
herstelde zich de natuurlijke plantengroei. Terwijl op het zandige interfluvium tussen de
Grote en de Kleine Nete eikenberkenbossen tot ontwikkeling kwamen, ontstond in de valleien
een meer vochtminnende vegetatie. Hier kwamen de afgestorven plantenresten in een
zuurstofarm, waterrijk milieu terecht en werd een veenlaag gevormd. Toen bij ontginningen
en ontbossingen door de mens de natuurlijke bescherming van de bodem vernield werd,
traden plaatselijk nieuwe verstuivingen op en werden stuifzandduinen gevormd (ANB 2012,
Meesters 1978).

2.2.3 Reliëf
Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen wordt gebruikt om het reliëf in het landschap in beeld
te brengen (kaart 4 - bijlage 3). Het reliëf is overwegend vlak, met een gemiddelde helling
van 0,3%. De valleien zijn iets lager gelegen dan de doorgaans weinig verheven zandruggen
van de interfluvia die slechts enkele meters boven de dalbodems uitsteken. Plaatselijk wordt
het rlëf versterk door de landduinemassieven, die de richting volgen van de waterlopen.
Globaal gezien helt het topografische oppervlak in west-zuidwestelijke richting, van ca. 45 m
(TAW) aan de oost-noordoostkant van het gebied (overgang naar Kempens Plateau) tot ca.
15 m in het zuidwesten van het studiegebied (Grote Netevalle ten zuiden van Geel). De
kernen van Geel, Meerhout en Balen liggen op oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde
hoger gelegen ruggen respectievelijk ten noorden, ten zuiden en tussen de Grote Nete en de
Molse Nete. De as van de zandruggen helt af naar het westzuidwesten. De flanken van de
zandruggen hellen noordwestelijk en zuidoostelijk af naar de beekvalleien. De voor de regio
kenmerkende landduinenzones tekenen zich af als lokale verhogingen in het landschap. De
talrijke duinmassieven vertonen eveneens een overwegend westzuidwest-oostnoordoost
verloop en vormen vaak een min of meer uitgesproken scheidingsrug tussen twee evenwijdig
lopende beken. Deze associatie hangt samen met de duinvorming, nl. opwaaiing uit de
valleien onder invloed van zuidwestenwinden en afzetting van de opgewaaide sedimenten
buiten de valleien. De meeste duincomplexen hebben ook een typische parboolvorm met
bijhorende uitgestoven panne (figuur 3).

12
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Figuur 3: Luchtopname met 2 karakteristieke paraboolduinmassieven bij Bel (Geel). De
landduinen zijn grotendeel bebost. De uitgestoven panne bestaat uit een kleinschalig
landbouwlandschap (uit De Blust & Meesters 1978).

2.3 Hydrografie en hydrologie
2.3.1 Hydrografie
Het projectgebied behoort tot het Rupel-Scheldebekken en meer bepaald tot het deelbekken
van de Grote Nete (kaart 5 – bijlage 3). De belangrijkste deelbekkens van de Grote Nete
zijn:
-

De Molse Nete in het noorden met de Waterbroekloop, de Scheppelijke Nete, de
Wezelse Hoevenloop en de Oude Nete;

-

De Grote Nete zelf met zijn talrijke soms vrij uitgebreide kleinere zijbeken. Dit
deelbekken vormt mede door het uitgebreide net van kunstmatige greppels , die in
verbinding staan met de natuurlijke beken, een dicht en sterk vertakt beken- en
greppelsysteem.

De beken vertonen overwegend een oostnoordoost-westzuidwest verloop en staan zo min of
meer loodrecht op de randzone van het Kempens Plateau. De Grote Nete, de Molse Nete en
een aantal bovenlopen ontspringen op het Kempisch plateau of in deze randzone. Het zijn
typische laaglandbeken met een klein verval en een sterke (historische) meandering. Ze
ontspringen niet uit echte bronnen, maar worden gevoed door oppervlakkig kwelwater en
regenwater dat via een netwerk van grachten en sloten in de beken terecht komt. De relatie
tussen de beek en de beekvallei is zeer intens. De opwaartse (in natte perioden) en
neerwaartse (in droge perioden) beweging van de grondwatertafel veroorzaakt grote
www.inbo.be
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debietschommelingen. De Grote Nete reageert vrij heftig op neerslagbuien met hoge
piekdebieten als gevolg. In de vallei van de Grote Nete bevinden zich tientallen vijvers die
deels het resultaat zijn van turfwinning en deels als visvijvers werden uitgegraven (ANB
2012).
De op verscheiden plaatsen aanwezige kunstmatige greppelsystemen staan in verbinding
met de natuurlijke beken. Deze systemen hebben vaak zowel een waterafvoerende als
irrigerende functie en kunnen een invloed hebben op de lokale hydrologie.

2.3.2 Hydrologie
De ondergrond, die in het gebied bestaat grotendeels uit zandige, goed doorlatende lagen
(zie §3.2.1 en §3.4) en de hoogteligging zijn bepalend voor de waterhuishouding. Het sterk
ontwikkeld waterlopenstelsel vormt een net van kwelrijke zones, de hoger gelegen interfluvia
fungeren als infiltratiegebieden en de overgangen tussen rug en dal als doorstroomgebieden.
Regionale infiltratiegebieden bevinden zich o.a. op het Kempisch Plateau. Op grote schaal
bekeken kan de volledige randzone met het Kempens Plateau op hydrologisch vlak als
infiltratiegebied gezien worden. De Netedepressies vormen hiervan het kwelgebied, waar
voor de Kempen relatief mineraalrijk water aan de oppervlakte komt.
De Boomse klei vormt een ondoordringbare laag onder het omvangrijke pakket zandige en
poreuze lagen die de ondergrond in het ecodistrict vormen en die een belangrijke
waterreserve bevatten. Ten gevolge van het hoge glauconietgehalte in de tertiaire zanden is
het diepe grondwater erg ijzerhoudend. De afwezigheid van een leem- of kleihoudende
deklaag, het feit dat de grondwatertafel ondiep ligt en het ontbreken van weinig doorlaatbare
lagen in het zandige pakket maken het grondwater tot op grote diepte zeer kwetsbaar (ANB
2012).
Met name de studie van Batelaan et al. (2000 en 2002) geeft een goed overzicht van het
hydrologisch functioneren en de regionale grondwaterstroming naar een aantal kwelgebieden
in het projectgebied.
Kaart 6 (bijlage 3) geeft een ruwe situering van de kwelgebieden in de valleien van de Grote
en Molse Nete. De figuren in bijlage 1 geven voor de belangrijkste kwelgebieden de
infiltratiegebieden en toestroomtijden weer. In deze figuren geeft de stroomtijd op een
bepaalde locatie aan hoe lang het deel van het geïnfiltreerde regenwater dat het grondwater
voedt, er over doet om het kwelgebied in de afgebakende cluster te bereiken. De
toestromingstijden zijn geklasseerd in zones van 0-10, 10-50, 50-100 en >100 jaar. Met één
oogopslag is ook te zien hoe groot en uitgestrekt het infiltratiegebied is dat behoort bij de
afgebakende kwelcluster.
De relatie tussen grondwatervoeding en kwel is één van de belangrijkste factoren bij de
bescherming van ecologisch waardevolle gebieden. De kennis van de grondwatersystemen is
dan ook een vereiste voor een geïntegreerd land- en waterbeheer. Doordat de ondergrond
tot op zeer grote diepte volledig doorlatend is (zandig materiaal zie §3.4) zijn de
grondwaterlagen zeer kwetsbaar voor waterpeilverlaging en vervuiling. In het gebied
bevinden

zich

verscheidene

grote

industriële

waterwinningen

die

het

freatische

grondwatersysteem beïnvloeden. Ook het moderne landbouwgebruik zorgt voor een grote
impact door het verminderen van infiltratie in infiltratiegebieden en het draineren van kwel in
de brongebieden. Veel kwelwater wordt nu door het kunstmatige drainagesysteem
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weggevangen. Hierdoor neemt de oppervlakte van de kwelgebieden in de valleien gevoelig
af. Bij de landbouwkundige optimalisatie vermindert de grondwatervoeding door hogere
verdamping (gewassen) en een versterkte drainage van regenwater en oppervlakkig
grondwater. Om de nadelige effecten hiervan tegen te gaan zouden in andere gebieden
compenserende veranderingen doorgevoerd moeten worden. Het betreft maatregelen om de
grondwatervoeding te verhogen door middel van vermindering van de verdamping en
oppervlakkige afvoer.

Figuur 4: Overzicht hydrologisch systeem Grote en Molse Nete met waterlopen, topografie en
diepte van de aquifer in N-Z en W-O doorsnede door het projectgebied (uit Batelaan et al.
2000)

Gezien de nabije ligging van de landduinen t.a.v. de valleigebieden en hun kwelzones zijn ze
vooral belangrijk als lokale infiltratiegebieden met een eerder korte tot middenlange
toestroomtijd en ondiepe kwel. Maatregelen op de landduinen die infiltratie van regenwater
vermeerderen kunnen daarom op korte tot middenlange termijn al hun effect hebben.
Tenminste als ook in de valleigebieden de drainagebasis wordt verhoogd, anders wordt het
positief effect van een verhoogde toestroming van grondwater tenietgedaan en afgevoerd via
drainagesloten.

2.4 Bodem
2.4.1 Bodemtextuur en vochtklassen
Het overheersende bodemtype in het gehele projectgebied is zand. Over het algemeen
bestaat de bodem uit fijnzandig tot matig fijnzandig materiaal. Naar het oosten toe, in de
overgangszone naar het Kempens Plateau worden de zanden grover. In de valleien bevinden
www.inbo.be

15

zich ook bodems met een zandig lemige, lemig zandige en siltig lemige textuur. De
vochttoestand is over het algemeen afhankelijk van de hoogteligging waarbij gradiënten
optreden tussen beekvalleien en de tussenliggende zandruggen en landduinen. Kaart 7
(bijlage 3) geeft een overzicht van de vereenvoudigde bodemkaart (textuur + vochtklassen)
voor het projectgebied.

2.4.2 Profielontwikkeling
Kaart 8 (bijlage 3) geeft een overzicht van de profielontwikkeling van de bodems in het
projectgebied. Het gehele gebied is rijk aan vochtige tot droge plaggenbodems. De overige
bodems zijn vooral vochtige podzolen en profielloze gronden in de valleien (meestal lemige
zandgronden). De Valleien van de Molse en de Grote Nete bestaan uit profielloze alluviale
licht zandleemgronden met verspreide veenbodems. In de alluvia van de Molse Nete is
meestal een veensubstraat op geringe diepte aanwezig. In de Grote Netevallei is de
bovengrond ijzerrijk. Verspreid treffen we talrijke stroken en vlekken met profielloze
duinbodems aan (recente duinen), met een opvallende associatie tussen het voorkomen van
profielloze duinbodems en de alluviale gronden.

2.5 Vegetatie
2.5.1 Biologische waarderingkaart
De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse
biotopen en levert nuttige informatie over de aanwezige vegetaties en biotopen in het
projectgebied. Kaart 9 (bijlage 3) geeft een overzicht van de BWK (versie 2.2) met
aanduiding van de biologische waardering van de aanwezige biotopen. In grote lijnen kan
gesteld worden dat de meest waardevolle biotopen zich situeren in de beek- en riviervalleien
en op de landduinen. De meest karakteristieke vegetaties en biotopen worden besproken in
§3.5.2.
Op basis van deze BWK kan ook een beeld geschetst worden van het actuele vegetatie en
bodemgebruik (kaart 10

bijlage 3). Naast weilanden, akkers en maïs (resp. 15, 10 en

19%), komt veel loofbos en naaldbos voor (resp. 17 en 13%) in het projectgebied. De
overblijvende oppervlakte wordt voornamelijk ingenomen door bebouwing (18%) en heide
en open water (resp. 5 en 2%).

2.5.2 Karakteristieke biotopen in het projectgebied
2.5.2.1 Landduinen
Op de landduinencomplexen in het projectgebied zijn lokaal nog open landduinen met
restanten van duingraslanden, open (stuif)zanden, droge heide en in mindere mate
ook vochtige heide aanwezig. Het betreft vaak kleine relicten van de vroegere uitgestrekte
heidelandschappen op en rond de landduinen die in de loop van de 19 de en 20ste eeuw
werden bebost of ontgonnen (zie ook §3.7). Met name op de Keiheuvel en op de landduinen
rond Bel komen belangrijke restanten van stuifzanden en heide voor.
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Foto 1 & 2: Lokaal zijn op de landduinen nog kleine relicten van stuifzandbiotopen en
duingraslanden aanwezig (voorbeelden uit o.a. de Volsbergenbossen).

Ook naaldbossen vinden we hoofdzakelijk op en rond de aanwezige landduinen en zijn
daaarmee erg landschapsbepalend in deze duinenregio. Het betreft aanplantingen van
naaldhout (voornamelijk grove den) op voormalige heide en duingronden. De aanplantingen
gebeurden vooral in de eerste helft van de 20e eeuw. Door een aangepast bosbeheer
evolueren deze bossen langzaam naar structuurrijke gemengde bossen met een groter
aandeel loofhout en ook een groter aandeel dood hout, wat de soortenrijkdom in de bossen
ten goede komt. Naaldbossen zonder aangepast bosbeheer blijven vaak monotone, eenjarige
opstanden met een beperkte stuctuurrijkdom en zijn op vlak van biodiversiteit minder
interessant.

Foto 3 & 4: Karakteristieke bosbeelden op de landduinen. Naast eenvormige en gelijkjarige
naaldhoutbestanden (met nauwelijks ondergroei) (rechts; voorbeeld omgeving Bel)
ontwikkelt een belangrijk aandeel van de bosbestanden een meer gevarieerde samenstelling
en structuur. Onder invloed van een aangepast bosbeheer ontwikkelt een onderetage van
loofhoutsoorten die klaar staat om door te groeien bij verdere dunning van de bestanden
(links; voorbeeld Volsbergenbossen).

Lokaal is ook eiken-berkenbos aanwezig op de landduinen. Het betreft het natuurlijk
bostype op landduinen maar is vaak ook aangeplant.
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Kaart 11 geeft een overzicht van de biotopen op de landduinen op basis van de meest
recente versie van de BWK (De Saeger et al. 2010). Naast bovengenoemde karakteristieke
biotopen maken weilanden en akkers en woongebieden een belangrijk aandeel uit van de
landduincomplexen (zie figuur 4).

Figuur 5: Oppervlakteverdeling
projectgebied.
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2.5.2.2 Valleigebieden
De alluviale bossen en vochtige wilgenstruwelen zijn karakteristiek voor de beek- en
riviervalleien. Door hun afhankelijkheid van hoge (grond)waterstanden komen ze enkel in de
valleigebieden en in natte depressies voor. Hun voorkomen is erg versnipperd.
Eveneens beperkt tot de valleigebieden zijn vochtige graslanden en natte ruigtes. Goed
ontwikkelde soortenrijke vormen zijn lokaal aanwezig en sterk achteruitgegaan. Op veel
plaatsen zijn ze vervangen door soortenarmere cultuurgraslanden.
Op heel wat plaatsen in de valleigronden zijn soms uitgestrekte veenpakketten aanwezig. Op
deze veengronden zijn lokaal nog belangrijke relicten van moeras- en laagveenvegetaties
aanwezig.
Het landschap van de Grote Nete en haar zijrivieren is één van de belangrijkste
vertegenwoordigers van een laaglandbekensysteem, typisch voor de Kempen. De beken en
zijlopen van de valleigebieden zijn plaatselijk rijk begroeid met waterplanten, wat
samenhangt met de relatief goede waterkwaliteit die de beken in deze regio nog hebben en
met een grote natuurlijkheid met meandering, holle oevers en variatie in diepte en
stroomsnelheid, e.d. die de beken lokaal nog kenmerken.
Kaart 12 geeft een overzicht van de aanwezigheid van bovengenoemde karakteristieke
biotopen. Daarnaast wordt een groot deel van de valleigebieden ingenomen door weilanden
en akkers. Op heel wat plaatsen zijn restanten van kleinschalig landschap met houtkanten en
bomenrijen aanwezig, al zijn deze niet direct op de BWK kaart zichtbaar.
18
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Foto 5 (links): Grote Nete met weilanden en akkers in de aanpalende vallei. Op sommige
plaatsen vind intensief akkergebruik plaats tot vlak tegen de waterloop.
Foto 6 (rechts): Op heel wat plaatsen in de vallei is een kleinschalig landschap met
graslanden, houtkanten en bomenrijen bewaard gebleven.

2.5.3 Europese en regionaal belangrijke habitattypen
De habitatkaart (kaart 13 - bijlage 3) die is afgeleid van de BWK geeft een overzicht van de
situering van Europees bedreigde en beschermde habitattypen (Paelinckx et al. 2009). Ook
hier is duidelijk dat de vallei- en landduingebieden erg belangrijk zijn voor de Europees
belangrijke biotopen, wat het ecologisch belang van de valleigebieden en duinen verder
onderstreept. Het betreft volgende habitattypen:
Psammofiele heide met Calluna en Genista (2310)
Open grasland met Corynephorus en Agrostis-soorten op landduinen (2330)
Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur (9190)
Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incane, Salicion albae) (91E0)
Voedselrijke zoomvormende ruigten (6430)
Daarnaast

komen

verschillende

regionaal

belangrijke

biotopen

(rbb’s)

voor

in

het

projectgebied, voornamelijk in de valleigebieden, waaronder dotterbloemgraslanden (hc),
moerasspirearuigtes (hf), grote zeggevegetaties (mc, rietland (mr), kleine zeggevegetaties
(mc), wilgenstruweel (sf + so). Ook deze biotopen hebben een hoge natuurbehoudsprioriteit.

2.6 Aandachtsoorten (fauna & flora)
De bespreking van de fauna en flora focust op een aantal voor het projectgebied
karakteristieke soorten en soortengroepen. Daarbij gaat de aandacht vooral naar soorten die
van het beleid de nodige aandacht vragen, zoals de provinciaal prioritaire soorten (PPS),
Rode Lijstsoorten en soorten van de Europese richtlijnen. Voor een aantal karakteristieke
soorten(groepen) wordt in grote lijnen ingegaan op specifieke eisen t.a.v. het leefgebied.
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Het is belangrijk voor ogen te houden dat de soortenkennis van een gebied een sterk
evoluerend gegeven is en mogelijk onvolledig. De opgenomen soortenoverzichten in dit
rapport zijn gebaseerd op gegevens van Waarnemingen.be 1 (geraadpleegd juni 2013).
Specifiek voor de PPS-soorten werden gedetailleerde gegevens van de periode 2008-2012
ter beschikking gesteld. Voor een vollediger en up-to-date overzicht van waargenomen
soorten van alle soortengroepen in het studiegebied wordt verwezen naar de projectpagina
op waarnemingen.be: http://landduinen.waarnemingen.be/

2.6.1 Provinciale prioritaire soorten
Een van de uitgangspunten voor de ontwikkelingsvisie van de landduinenregio is het
versterken van de biodiversiteit in het gebied. Daarbij wordt met bijzondere aandacht
gekeken naar de ‘provinciale prioritaire soorten’ (PPS) (DMN 2010). Het betreft typische
soorten voor de provincie Antwerpen (minstens 1/3 van de Vlaamse vindplaatsen ligt in de
provincie) die tevens bedreigd zijn en/of bescherming genieten op Vlaams niveau (Rode
Lijsten) en/of op Europees niveau (soorten van Vogel- en Habitatrichtlijn) (figuur 5).
Deze provinciale prioritaire soorten vormen de basis voor het provinciale soortenbeleid, dat
o.m. een vangnet wil bieden aan soorten die onvoldoende kunnen profiteren van het
gangbare gebiedsgerichte beleid rond milieu, natuur en water. Dit geldt in het bijzonder voor
soorten waarvan het leefgebied geheel of gedeeltelijk buiten natuurgebieden ligt of waarvoor
geschikte natuurverbindingen tussen natuurgebieden noodzakelijk zijn voor het behoud van
duurzame populaties. Concreet betekent dit dat de provincie Antwerpen uit de lijst van PPS
bijzonder aandacht zal besteden aan die groep van soorten die een groot deel van hun
leefgebied buiten de kerngebieden van het Vlaams gebiedsgericht beleid (VEN, IVON,
natuurreservaten, Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) hebben, m.a.w. de ‘provinciale
aandachtsoorten’.
Figuur 5: Concept en selectie van typische, prioritaire en aandachtsoorten voor de provincie
Antwerpen (DMN 2010).

Tabel 1 geeft een overzicht van de in het projectgebied aanwezige PPS-soorten op basis van
recente verspreidingsgegevens van waarnemingen.be, tussen 2008 en 2012. In bijlage 2
zijn de verspreidingskaarten2 opgenomen van de verschillende PPS-soorten (waarnemingen
2008-2012) binnen het projectgebied.

1

Waarnemingen afkomstig van Waarnemingen.be, de website voor natuurinformatie van Natuurpunt en Stichting

Natuurinformatie. Deze gegevens mogen niet worden overgenomen zonder toestemming.
2

Voor trekvogels werden enkel territoriumindicerende waarnemingen tijdens het broedseizoen in kaart gebracht.
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De lijst met provinciale prioritaire soorten is beperkt tot de best gekende soortengroepen,
waarvoor ook een (Vlaamse) Rode Lijst beschikbaar is (libellen, dagvlinders, sprinkhanen,
vissen, amfibieën, reptielen, zoogdieren,

broedvogels, planten en paddenstoelen). Minder

bestudeerde soortengroepen werden niet opgenomen. Soortenkennis is evenwel een
evoluerend gegeven. Door bijkomend onderzoek kunnen nieuwe soorten en soortengroepen
aan de lijst toegevoegd worden (DMN 2010).
Tabel 1: Provinciale prioritaire soorten (PPS)aanwezig in het projectgebied (2008-2012).
Soortengroep
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren

Nederlandse naam
IJsvogel
Boompieper
Zwarte Specht
Boomleeuwerik
Nachtegaal
Blauwborst
Wielewaal
Gekraagde Roodstaart
Matkop
Laatvlieger
Watervleermuis
Gewone dwergvleermuis
Gewone
grootoorvleermuis

Wetenschappelijke naam
Alcedo atthis
Anthus trivialis
Dryocopus martius
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Oriolus oriolus
Phoenicurus phoenicurus
Poecile montanus
Eptesicus serotinus
Myotis daubentonii
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus

Rode Lijst*
Momenteel niet bedreigd
Kwetsbaar
Momenteel niet bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Momenteel niet bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Vermoedelijk bedreigd

Zoogdieren
Vissen
Dagvlinders
Dagvlinders
Libellen
Libellen
Libellen
Libellen
Libellen
Libellen
Libellen
Libellen
Libellen
Sprinkhanen
Sprinkhanen
Spinnen
Spinnen
Spinnen
Spinnen

Grijze grootoorvleermuis
Kleine modderkruiper
Heivlinder
Veldparelmoervlinder
Venglazenmaker
Glassnijder
Bosbeekjuffer
Variabele Waterjuffer
Beekrombout
Tangpantserjuffer
Noordse Witsnuitlibel
Beekoeverlibel
Kempense Heidelibel
Wekkertje
Moerassprinkhaan
Waterspin
Stekelrugje
Heidespoorspin
Kleine
Heidehangmatspin
Engels Gras
Grasklokje
Draadzegge
Valse zandzegge
Buntgras
Ronde Zonnedauw
Gewone Dophei
Veenpluis
Stekelbrem
Moeraswederik
Hengel
Wilde Gagel
Teer vederkruid

Plecotus austriacus
Cobitis taenia
Hipparchia semele
Melitaea cinxia
Aeshna juncea
Brachytron pratense
Calopteryx virgo
Coenagrion pulchellum
Gomphus vulgatissimus
Lestes dryas
Leucorrhinia rubicunda
Orthetrum coerulescens
Sympetrum depressiusculum
Omocestus viridulus
Stethophyma grossum
Argyroneta aquatica
Cercidia prominens
Cheiracanthium erraticum
Microlinyphia pusilla

Bedreigd

Armeria maritima
Campanula rotundifolia
Carex lasiocarpa
Carex reichenbachii
Corynephorus canescens
Drosera rotundifolia
Erica tetralix
Eriophorum angustifolium
Genista anglica
Lysimachia thyrsiflora
Melampyrum pratense
Myrica gale
Myriophyllum alterniflorum

Bedreigd
Achteruitgaand
Zeldzaam
Zeldzaam
Achteruitgaand
Kwetsbaar
Achteruitgaand
Kwetsbaar
Achteruitgaand
Zeldzaam
Achteruitgaand
Achteruitgaand
zeldzaam

Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
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Bedreigd
Ernstig bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Bedreigd
Bedreigd
Bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
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Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Paddenstoelen
Paddenstoelen

Borstelgras
Stippelvaren
Pilvaren
Spits fonteinkruid
Plat fonteinkruid
Kruipwilg
Eenjarige Hardbloem
Echte Guldenroede
Krabbenscheer
Klein Tasjeskruid
Loos Blaasjeskruid
Kleine Valeriaan
Fluwelige Stekelzwam
Violette
Brandplekbekerzwam

Nardus stricta
Oreopteris limbosperma
Pilularia globulifera
Potamogeton acutifolius
Potamogeton compressus
Salix repens
Scleranthus annuus
Solidago virgaurea
Stratiotes aloides
Teesdalia nudicaulis
Utricularia australis
Valeriana dioica
Hydnellum spongiosipes
Peziza subviolacea

Achteruitgaand
Zeldzaam
Kwetsbaar
zeldzaam
Met verdwijning bedreigd
Achteruitgaand
Achteruitgaand
Achteruitgaand
Met uitsterven bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Bedreigd

Paddenstoelen
Paddenstoelen
Paddenstoelen
Paddenstoelen

Brandplekbundelzwam
Grote Moeraszwavelkop
Oliebolzwam
Blauwvoetstekelzwam

Pholiota highlandensis
Pholiota myosotis
Rhizina undulata
Sarcodon scabrosus

Kwetsbaar
Kwetsbaar
Bedreigd
Kwetsbaar

* Rode Lijsten: Dagvlinders: Maes et al. 2011, Hogere planten: Van Landuyt et al. 2006,
Libellen: De Knijf 2006, Sprinkhanen en Krekels: Decleer et al. 2000, Broedvogels: Devos et
al. 2004, Amfibieën en reptielen: Bauwens & Claus 1996, Spinnen: Maelfait et al. 1998,
Vissen: Vandelannoote & Coeck 1998, Zoogdieren: Criel et al. 1994

2.6.2 Rode Lijstsoorten
Naast de provinciale prioritaire soorten zijn in het studiegebied ook nog andere Rode
Lijstsoorten aanwezig waarvan het zwaartepunt wat verspreiding betreft echter niet in de
provincie Antwerpen ligt.
Tabel 2 geeft een overzicht van de aanwezige rode lijstsoorten3 in het projectgebied, die
niet tot de PPS-soorten behoren (bron: waarnemingen.be, projectpagina, periode 20082012). Ook deze soorten kunnen onderwerp zijn van specifieke beschermingsacties of
meeliften met soortbescherming gericht op de PPS-soorten.

Tabel 2: Andere Rode Lijstsoorten in het projectgebied, die niet tot de PPS-soorten (tabel 1)
behoren.
Soortengroep
Broedvogels
Broedvogels
Broedvogels
Broedvogels
Dagvlinders
Dagvlinders
Dagvlinders
Dagvlinders
Dagvlinders
Amfibieën
Reptielen

3

Nederlandse naam
Zomertortel
Koekoek
Rietgors
Oeverzwaluw
Zwartsprietdikkopje
Kleine ijsvogelvlinder
Kleine parelmoervlinder
Citroenvlinder
Kleine vos
Vinpootsalamander
Levendbarende hagedis

Wetenschappelijke naam
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Emberiza schoeniclus
Riparia riparia
Thymelicus lineola
Limenitis camilla
Issoria lathonia
Gonepteryx rhamni
Aglais urtica
Triturus helveticus
Lacerta vivipara

Rode Lijst*
Bedreigd
Achteruitgaand
Bedreigd
Achteruitgaand
Kwetsbaar
Bijna in gevaar
Bijna in gevaar
Bijna in gevaar
Bijna in gevaar
Zeldzaam
Zeldzaam

Voor de soortengroepen broedvogels, dagvlinders, libellen, amfibieën, reptielen, zoogdieren, sprinkhanen, krekels,

vissen en hogere planten.

22

www.inbo.be

Zoogdieren
Libellen
Libellen
Libellen
Libellen
Sprinkhanen
Sprinkhanen
Sprinkhanen
Sprinkhanen
Krekels
Vissen
Vissen
Vissen
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten
Planten

Europese bever
Tengere pantserjuffer
Koraaljuffer
Gewone bronlibel
Venwitsnuitlibel
Snortikker
Zompsprinkhaan
Blauwvleugelsprinkhaan
Zanddoorntje
Veldkrekel
Beekprik
Serpeling
Kwabaal
Valse kamille
Ondergedoken
moerasscherm
Struikhei
Kamgras
Gevlekte orchis
Rietorchis
Tandjesgras
Geschubde
mannetjesvaren
Dwergviltkruid
Bleekgele hennepnetel
Kruipbrem
Muizenoor
Dicht havikskruid
Kikkerbeet
Jeneverbes
Stijf vergeet-mij-nietje
Groot nimfkruid
Doorgroeid fonteinkruid
Tormentil
Grote boterbloem
Knolboterbloem
Grote ratelaar
Kleine ratelaar
Hondsviooltje

Castor fiber
Lestes virens
Ceriagrion tenellum
Cordulegaster boltonii
Leucorrhinia dubia
Chorthippus mollis
Chorthippus montanus
Oedipoda caerulescens
Tetrix ceperoi
Gryllus campestris
Lampetra planeri
Leuciscus leuciscus
Lota lota
Anthemis arvensis
Apium inundatum

Uitgestorven in Vlaanderen
Zeldzaam
Zeldzaam
Bedreigd
Zeldzaam
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeldzaam
Kwetsbaar
Zeldzaam
Uitgestorven in Vlaanderen
Kwetsbaar
Zeldzaam

Calluna vulgaris
Cynosurus cristatus
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza praetermissa
Danthonia decumbens
Dryopteris affinis

Achteruitgaand
Achteruitgaand
Kwetsbaar
Zeldzaam
Achteruitgaand
Bedreigd

Filago minima
Galeopsis segetum
Genista pilosa
Hieracium pilosella
Hieracium vulgatum
Hydrocharis morsus-ranae
Juniperus communis
Myosotis stricta
Najas marina
Potamogeton perfoliatus
Potentilla erecta
Ranunculus lingua
Ranunculus bulbosus
Rhinanthus angustifolius
Rhinanthus minor
Viola canina

Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Achteruitgaand
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Zeldzaam
Zeldzaam
Bedreigd
Achteruitgaand
Zeldzaam
Achteruitgaand
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar

* Rode Lijsten: Dagvlinders: Maes et al. 2011, Hogere planten: Van Landuyt et al. 2006,
Libellen: De Knijf 2006, Sprinkhanen en Krekels: Decleer et al. 2000, Broedvogels: Devos et
al. 2004, Amfibieën en reptielen: Bauwens & Claus 1996, Spinnen: Maelfait et al. 1998,
Vissen: Vandelannoote & Coeck 1998, Zoogdieren: Criel et al. 1994

2.6.3 Europese richtlijnsoorten
Ook Europees beschermde soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn krijgen de nodige
aandacht in het natuurbeleid. De focus voor bescherming van deze soorten ligt binnen de
speciale beschermingszones (sbz) i.h.k.v. de Habitatrichtlijn in het projectgebied (zie ook
§3.9.1), al kunnen bijkomende maatregelen buiten het Natura 2000 netwerk nuttig zijn met
het oog op het verbinden en vergroten van functionele leefgebieden voor deze soorten.
Tabel 3 geeft een overzicht van de richtlijnsoorten die zijn aangemeld of waarvoor
doelstelllingen zijn opgenomen voor het habitatrichtlijngebied van de Grote Nete.

www.inbo.be

23

Tabel 3: Europese richtlijnsoorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen werden opgesteld
voor de speciale beschermingszone van de bovenloop van de Grote Nete (ANB 2012).
Soorten die reeds effectief aanwezig zijn in het landduinen-projectgebied worden aangeduid
met een *. De andere soorten komen voor in aangrenzende delen van het
habitarichtlijngebied buiten het projectgebied of komen niet voor maar werden wel als
doelsoort opgenomen in de instandhoudingsdoelstellingen voor dit sbz.
Soortengroep

Planten
Vissen
Vissen
Vissen
Vissen
Amfibieën
Amfibieën
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Zoogdieren
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels
Vogels

Nederlandse naam

Drijvende
waterweegbree
Beekprik*
Bittervoorn*
Kleine modderkruiper*
Rivierdonderpad
Kamsalamander
Poelkikker*
Meervleermuis*
Laatvlieger*
Rosse vleermuis*
Ruige/Gewone
dwergvleermuis*
Roerdomp
Woudaap
Porseleinhoen
Bruine kiekendief
Kwartelkoning
Blauwborst*
Ijsvogel*
Wespendief*
Zwarte specht*

Wetenschappelijke
naam

HRL

HRL

VRL

Bijlage

Bijlage

Bijlage

II

III

IV

Luronium natans
Lampetra planeri
Rhodeus sericeus amarus
Cobitis taenia
Cottus gobio
Triturus cristatus
Rana lessonae
Myotis dasycneme
Eptesicus serotinus
Nyctalus noctula
Pipistrellus species
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Porzana porzana
Circus aeruginosus
Crex crex
Luscinia svecica
Alcedo atthis
Pernis apivorus
Dryocopus martius



























2.6.4 Andere aandachtsoorten
Ook binnen minder gekende of bestudeerde soortengroepen, waarvoor nog geen Rode Lijst
en geen selectie van provinciale prioritaire soorten werd gemaakt, zijn er voor de regio
karakteristieke soorten die het statuut van aandachtsoort verdienen.

Zo’n typische soort

voor de landduinenregio is bv. de zeldzame harkwesp (Bembix rostrata), die in de provincie
enkel nog voor komt in een geïsoleerde populatie in het duinengebied van Bel, en ook elders
in Vlaanderen zeer zeldzaam is.

2.6.5 Enkele karakteristieke soorten(groepen) volgens habitvoorkeur
Op basis van gelijkaardige habitat- en biotoopvoorkeuren onderscheiden we binnen de
hierboven opgelijste aandachtsoorten een aantal ecologische groepen, die hieronder worden
besproken. De vermelde soorten kunnen telkens model staan voor een uitgebreidere selectie
algemene en minder algemene soorten met gelijkaardige biotoopeisen. PPS soorten (§3.6.1)
worden in vet aangeduid en hun verspreidingkaarten zijn weergegeven in bijlage 2.

2.6.5.1 Soorten van structuurrijke bossen
De meeste boscomplexen op de drogere gronden bestaan vooral bestaan uit naaldhout en
herbergen

een

hele

reeks

algemene

naaldhoutspecialisten

die

echter

niet

als

aandachtsoorten worden gecatalogeerd. Door het ouder worden van de bossen en door een
gewijzigd bosbeheer ontwikkelen heel wat homogene naaldhoutaanplanten naar meer
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structuurrijke bossen met een groter aandeel dikke bomen, dood hout en loofhout. Hierdoor
worden ze geschikt voor typische aandachtsoorten van rijpere bossen. Een karakteristieke
soort van structuurrijke, oudere naald- en loofbossen is bv. de zwarte specht. De soort
prefereert bossen met een variabele leeftijdstructuur en heeft dikke bomen nodig om te
broeden. Foerageren gebeurt op dood hout (ook stronken en liggende bomen). Voldoende
(staand) dood hout en dikke holle bomen zijn dus erg belangrijk. De soort komt vooral voor
in

de

grotere

naaldboscomplexen

op

en

rond

de

landduinen.

Ook

in

oude

populierenbestanden in de valleien is de soort aanwezig. Het ouder worden van de bossen en
een moderner bosbeheer waarbij gestreefd wordt naar gemengde bestanden met een hoger
aandeel loofhout en dood hout komt de soort, en daarmee ook een hele reeks andere
typische bossoorten, ten goede.
Een andere typische soort van structuurrijke bossen is o.a. wespendief, die lokaal voorkomt
in het projectgebied. Ook voor tal van vleermuissoorten zijn structuurrijke bossen een
essentieel onderdeel van het leefgebied. Typische soorten van natte vallei- en moerasbossen
worden besproken in §3.6.5.4.
Soorten zoals zwarte specht en wespendief hebben een zeer groot territorium nodig. Op
landschapsniveau zijn dan ook voldoende grote, aaneengesloten boscomplexen noodzakelijk.
Functionele verbindingen of stapstenen tussen bosgebieden (bv. door bosuitbreiding,
bomenrijen, houtige kleine landschapselementen, …) kunnen de uitwisseling tussen of
kolonisatie van bosgebieden faciliteren. O.a. voor vleermuizen zijn dergelijke verbindingen
tussen boskernen vaak een essentieel onderdeel van de habitat.

2.6.5.2 Soorten van bosranden, ijle bossen en open plekken in bossen
Typische aandachtsoorten van goed ontwikkelde bosranden, ijle bossen en open plekken in
bossen zijn o.a. gekraagde roodstaart, boompieper en kleine ijsvogelvlinder. Deze
biotopen zijn schaars aanwezig in het projectgebied en deze soorten komen dan ook eerder
lokaal voor verspreid over het projectgebied, vaak in overgangen naar heidebiotopen. Naast
soorten met een uitgesproken voorkeur voor dergelijke overgangsbiotopen, maken ook heel
wat typische bossoorten en soorten van open terrein gebruik van deze biotopen. Voor heel
wat vlindersoorten en andere ongewervelden bv. vormen bosranden en open plekken een
cruciaal onderdeel van het leefgebied en ook voor tal van vleermuissoorten bieden deze
overgangsbiotopen vaak een geschikt jachtterrein.
Deze soorten kunnen profiteren van een aangepast bosrandbeheer en het dunningsbeheer
bij de omvorming van naaldhoutbestanden. Ijle (naald)bossen, open plekken en bosranden
kunnen ook voor typische heidesoorten als verbindingszone tussen open heidezones
functioneel zijn (Vandekerkhove 2012).

2.6.5.3 Soorten van open heide en landduinen
Open heidebiotopen in het projectgebied bestaan vooral uit stuifzand, duingrasland en droge
heide op landduinen. Typische aandachtsoorten in dergelijke biotopen zijn o.a. heivlinder,
boomleeuwerik, boompieper, harkwesp, heidespoorspin, kleine heidehangmatspin,
levendbarende hagedis, blauwvleugelsprinkhaan, snortikker, zanddoorntje, veldkrekel, enz.
Typische plantensoorten zijn o.a. buntgras, struikhei, klein tasjeskruid, dwergviltkruid,
grasklokje, stekelbrem, kruipbrem, hondsviooltje, enz. Zeer lokaal komen ook vochtige
heide

en

vennen
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voor

met

o.a.

gewone

dophei,

veenpluis,

vinpootsalamander,
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levendbarende

hagedis

tangpantserjuffer,

en

tengere

tal

van

pantserjuffer,

libellensoorten
noordse

zoals

venglazenmaker,

witsnuitlibel,

venwitnuitlibel,

koraaljuffer, enz.
Deze heidesoorten hebben naast structuurrijke en gevarieerde heide- en landduinbiotopen
ook een voldoende grote oppervlakte geschikt leefgebied nodig. Hun voorkomen is beperkt
tot de aanwezige landduinen. Grotere open zones met heide, duingrasland en open zand
vinden we terug op de landduinen in Bel en op de Keiheuvel (Balen). Elders zijn de heide- en
het open zandbiotopen vaak te klein om geschikt te zijn voor deze karakteristieke soorten.

2.6.5.4 Soorten van vallei- en moerasbossen en vochtige struwelen
Karakteristieke in het projectgebied voorkomende aandachtsoorten van vochtige vallei- en
broekbossen zijn o.a. wielewaal, matkop, nachtegaal, kleine ijsvogelvlinder, enz. Ook in
populierenaanplanten wordt bij stopzetten van de productiefunctie vallei- en moerasbos
ontwikkeld en komen deze soorten voor. Met name Wielewaal heeft vaak een voorkeur voor
natte populierenbestanden. Deze soorten komen nu eerder lokaal voor op een beperkt aantal
plaatsen in de valleigebieden. Toename van dergelijke vochtige bossen en struwelen in de
beek- en riviervalleien kunnen deze soorten in de kaart spelen.

2.6.5.5 Soorten van vochtige graslanden, ruigten en moerassen
Andere karakteristieke elementen in het valleilandschap zoals vochtige graslanden, natte
ruigen en moerassen, herbergen eveneens tal van karakteristieke aandachtsoorten. O.a.
moerassprinkhaan, zompsprinkhaan, blauwborst, rietgors, kleine en grote ratelaar, grote
boterbloem, rietorchis, moeraswederik en kikkerbeet zijn enkele van de aandachtsoorten in
deze biotopen die (lokaal) voorkomen in het projectgebied.

2.6.5.6 Soorten van kleinschalige halfopen landschappen met kleine
landschapselementen
Eveneens karakteristiek voor het valleilandschap langs de Grote en Molse Nete is het
kleinschalig karakter met veel kleine landschapselementen zoals bosjes, bomenrijen,
houtkanten en slootkanten. Met name voor tal van vleermuissoorten zoals ruige en kleine
dwergvleermuis, rosse vleermuis, enz. vormen dergelijke halfopen landschappen
geschikte foerageergebieden. Een andere aandachtsoort van dergelijke landschappen met
verspreide bosjes en bomen is de zomertortel, die alsmaar zeldzamer wordt en nog slecht
lokaal voorkomt als broedvogel in het projectgebied.

2.6.5.7 Soorten van zuivere, structuurrijke waterlopen
Karakteristieke provinciaal prioritaire soorten van structuurrijke waterlopen met voldoende
waterplanten en een goede waterkwaliteit zijn o.a. bosbeekjuffer, beekrombout, ijsvogel
en watervleermuis. Andere aandachtsoorten van structuurrijke waterlopen zijn o.a. bever
en oeverzwaluw en uiteraard tal van zeldzame en bedreigde vissoorten zoals o.a. beekprik,
bittervoorn, kleine modderkruiper, serpeling en kwabaal. Typische zeldzame waterplanten
die

in

het

projectgebied

werden

vastgesteld

zijn

o.a.

doorgroeid,

spits

en

plat

fonteinkruid.
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2.6.5.8 Andere
Ander typische prioritaire soorten voor de provincie Antwerpen die voorkomen in het
projectgebied maar die door hun zeer specifieke habitateisen niet in bovengenoemde
categoriën vallen, zijn bv. kempense heidelibel en veldparemoervlinder.
De veldparelmoervlinder komt voor op voedselarme, bloemrijke graslanden met smalle
weegbree en een afwisseling van korte en ruigere vegetaties en verspreide aanwezigheid van
beschutting. Dit type biotoop was vroeger zeer algemeen in Vlaanderen. Door de
intensivering van de landbouw, het maaibeheer en de dalende milieukwaliteit verdwenen
veel van deze biotopen in sneltempo, en daarmee ook de typische soorten die er voorkomen.
Het voorkomen van de veldparelmoervlinder in Vlaanderen is momenteel beperkt tot twee
kleine populaties: één in de omgeving van Zutendaal in Limburg en één op een netwerk van
wegbermen en industrieterreinen in Balen-Wezel (Wallis de Vries 2001, Vanreusel e.a.
2005).
De kempense heidelibel komt binnen de provincie Antwerpen quasi enkel nog voor aan de
oostkant van de provincie. Sinds de jaren ’90 is het aantal populaties sterk teruggevallen en
vermoedelijk komt de soort nu nog slechts voor te Balen en Wezel (De Most, Scheps).

2.7 Historisch landgebruik
2.7.1 Historische ontwikkeling
Ten tijde van Ferraris (1771-1777) (kaart 14.1 t/m 14.4 – bijlage 3) bestond dit oostelijk
deel van de Centrale Kempen overwegend uit heide, doorsneden door valleien en brede
alluviale

depressies. De alluvia bestonden paraktisch volledig

uit

kleine, omheinde

moerassige weiden. De middeleeuwse ontginners zochten duidelijk de drogere gronden op,
vlakbij de valleien. Getuige hiervan de huidige en toenmalige ligging van de oude dorpen en
gehuchten. Uitgestrekte akkercomplexen met woonkernen uit die tijd vinden we bv. rondom
Geel, Bel en Balen. Vooral de akkercomplexen van Bel en Balen hadden in de 18 de eeuw nog
een uitgesproken open karakter. In de uitgestrekte heidevlakten bevonden zich verscheidene
moerassen en dit vooral in de bovenlopen en rondom de bronzones van de rivieren.
Uitgebreide heidebebossingen waren in de 18de eeuw nog niet gestart.
De militaire kaarten van de omgeving van het militair kamp van Beverlo (kaarten 15.1 t/m
15.4 – bijlage 3) en de kaart van Vandermaelen (kaart 16 – bijlage 3), beide van rond ca.
1850, geven grosso modo eenzelfde landschapsbeeld. Een belangrijke verandering is de
aanleg van de Kempense kanalen.
Grondige wijzigingen vangen in de tweede helft van de 19 de eeuw aan. Het heide-areaal
wordt stelselmatig omgezet in naaldbos. Dit is duidelijk op de topografische kaart van het
Dépôt de la Guerre (ca. 1877), al blijven lokaal grotere heide- moeras- en duinrestanten
bestaan. Een aantal van deze naaldbossen wordt later in het begin van de 20 ste eeuw
omgezet in landbouwgrond terwijl elders heide verder wordt omgezet in naaldbos (kaart 17
t/m 20 – bijlage 3).
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2.7.2 Bosleeftijdskaart
De bosleeftijdskaart (De Keersmaeker et al. 2001 – kaart 21 bijlage 3) geeft weer hoe lang
een locatie al bebost is (bosconstantie, dus niet leeftijd van de bomen) op basis van de
hierboven vermelde historische kaarten. De bosconstantie is een belangrijke factor voor het
inschatten

van

potenties

voor

heideherstel

en

bosontwikkeling.

De

potenties

voor

heideherstel zijn het hoogst bij relatief recente heidebebossingen. Een lange bosconstantie
betekent een beter ontwikkelde bosbodem en biedt dan weer een goede uitgangspositie voor
de ontwikkeling van habitatwaardige bossen.
Het merendeel van de bossen op de landduinen is ontstaan in de 2 de helft van de 19de eeuw
of het begin van de 20ste eeuw. In mindere mate zijn op de landduinen ook recentere
bebossingen te zien. Lokaal zijn ook iets oudere boskernen aanwezig, ontstaan voor 1850,
o.a. aan de Keiheuvel, de Volsbergenbossen, de Scherpenbergen en andere landduinen ten
oosten van Meerhout. Ferrarisbos (bos ontstaan voor 1775) is nauwelijks aanwezig op de
landduinen, en ook buiten de landduinen zijn slechts enkele fragmenten echt oud bos te
vinden binnen het projectgebied.
De aanwezige bossen in de valleigebieden zijn beduidend jonger en zijn quasi allemaal pas
na 1930 ontstaan. Het merendeel betreft bebossingen van voormalige natte beemden.
De bosleeftijdskaart is geschikt voor interpretatie op landschapsniveau en in mindere mate
op detailniveau (perceelsniveau). Ze geeft een eerste indruk van de boshistoriek op grote
schaal, maar gezien de mogelijke geografische onnauwkeurigheden van de gebruikte
bronnen

en

het

grote

tijdsinterval

tussen

de

gebruike

kaarten

(ferraris

1771-78,

Vandermaelen 1846-54, topografische kaarten op 1:20.000 opgemaakt tussen 1910 en 1940
en de boskartering van 2001) is het voor interpretatie op perceelsniveau aangewezen om zo
veel mogelijk historisch kaartmateriaal te raadplegen.

2.7.3 Archeologische vindplaatsen
Kaart 22 in bijlage 3 geeft een overzicht van zones en locaties met archeologische vondsten
op basis van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van het VIOE (Vlaams Instituut
voor Onroerend Erfgoed). Zowel op de landduinen in de beekvalleien als op de
plaggenbodems rond

de oude

woonkernen, zijn talrijke

vondsten geregistreerd uit

uiteenlopende periodes. De combinatie van droge hoger gelegen duinruggen en vlakbij
gelegen moerassige en waterrijke gebieden zoals de beekvalleien, wat een aantrekkelijke
situatie is voor vroege menselijke bewoning, maakt dat grote delen van het projectgebied als
archeologisch erg interessant kunnen worden beschouwd.
De

Centrale

Archeologische

Inventaris

is

een

inventaris

van

tot

nogtoe

gekende

archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed
dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om enkel op basis van de CAI
uitspraken te doen over de aan- en afwezigheid van archeologische sporen. De CAI bevat
plaatsen

waar

iets

gevonden

is,

vaak

bij

werkzaamheden

waarbij

de

eigenlijke

archeologische waarde na onderzoek nu verdwenen is. Als een plaats niet in de CAI
opgenomen is, is dit vaak omdat er nooit werkzaamheden geweest zijn en betekent dit zeker
niet dat er minder kans is sporen aan te treffen. De aan- of afwezigheid van archeologische
sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te worden.
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2.8 Actueel landgebruik
De biologische waarderingkaart (zie §3.5.1 en §3.5.2) geeft een oppervlakkig beeld van het
actuele landgebruik in het projectgebied. Voor een recenter en meer gedetailleerd overzicht
van het actuele landgebruik in het studiegebied wordt verwezen naar de landgebruikskaart
zoals opgemaakt door de Universiteit Antwerpen (Van der Biest et al. 2013)

2.9 Ecologische en landschappelijke beschermingszones
2.9.1 Natura 2000
Zo’n 12% van de oppervlakte van Vlaanderen behoort tot het Natura 2000-netwerk. Het is
de som van de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden, speciale beschermingszones (sbz) die
aangeduid zijn in het kader van de Europes Habitat- en Vogelrichtlijn. Binnen dit netwerk
moet Vlaanderen al het nodige doen om de Europese topnatuur die er voorkomt duurzaam in
stand te houden.
Ook een deel van het projectgebied langs de Grote Nete en de Molse Nete is aangeduid als
speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn (kaart 23 – bijlage 3). Het
habitatrichtlijngebied ‘Bovenloop van de Grote Nete met Zammels Broek, Langdonken
en Goor’ (BE2100040) is een vallei-ecosysteem dat zich uitstrekt van het brongebied tot de
middenloop van de Grote Nete. Het gebied omvat ook de een aantal aanliggende
rivierduinen, o.a. de landduinen van de Keiheuvel (Balen), Geel-Bel en Scherpenbergen.
Recent werden “instandhoudingsdoelstellingen” (IHD) geformuleerd voor de Europees
beschermde habitattypes en soorten in deze gebieden (een definitieve goedkeuring door de
Vlaamse regering wordt verwacht tegen eind 2013). Deze doelstellingen zullen in grote mate
de toekomstige landschappelijke ontwikkelingen in deze speciale beschermingszones bepalen
(zie

kadertekst).

projectgebied

De

wordt

opmaak
daarom

van
best

een

overkoepelende

afgestemd

op

deze

visie

voor

het

natuurdoelen

landduinen-

en

kan

een

complementaire en onderteunende rol vervullen m.n. buiten de speciale beschermingszones.

Instandhoudingsdoelstellingen Grote Netevallei (ANB, 2012)

Valleilandschap
De Grote Nete en haar vallei vormen ontegensprekelijk de ruggengraat van dit habitatrichtlijngebied.
Het valleilandschap is dan ook cruciaal in dit gebied als verbindingselement met de andere
biotoopclusters (landduinen, heide, bossen, …). Inspelend op de bijzonder hoge ecologische waarde
wordt een verdere versterking van de natuur in de bovenloop van de Grote Nete en haar vallei tot doel
gesteld. De verdere verbetering van de waterkwaliteit en de beekstructuur zal leiden tot een uitbreiding
van habitatwaardige laaglandbeken in het bovenlopenstelsel van de Grote Nete. De natuurlijke
hydrologie van de vallei wordt hersteld. De vallei behoudt haar halfopen karakter met een afwisseling
van elzenbroekbossen, wilgenstruwelen, alluviale ruigtes, mesofiele hooilanden, dotterbloemgraslanden,
overgangs- en trilvenen, voedselrijke plassen en rietmoerassen. Het aandeel van de habitatwaardige
vegetaties in de vallei zal sterk toenemen door spontane successie, omvorming en/of aangepast beheer.
Voor het hele gebied wordt gestreefd naar een toename van elzenbroekbossen (HT 91E0) met 275-380
ha, waarvan een deel door omvorming en een deel door effectieve bosuitbreiding. Verder wordt voorzien
in een toename van overgangs- en trilvenen (habitattype 7140) met 15-30 ha en van mesofiele
hooilanden (habitattype 6510) met 2-5 ha. Voor alluviale ruigtes (habitattype 6430) en voedselrijke
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plassen (habitattype 3150) wordt een kwaliteitsverbetering van bestaand habitat tot doel gesteld. De
resterende vismigratieknelpunten worden weggewerkt. Wat soorten betreft wordt de ontwikkeling van
duurzame populaties beekprik, kleine modderkruiper, rivierdonderpad en bittervoorn tot doel gesteld.

Heidelandschap (op landduinen)
De rivierduinen (Keiheuvel, Scherpenbergen, Geel-Bel) hebben goede potenties voor de ontwikkeling
van duinheide en duingrasland. Met lokaal nog veel open zand en talrijke geleidelijke overgangen van
open habitat naar bos is de Keiheuvel zonder twijfel het kerngebied voor duingraslanden (habitattype
2330) in het oosten van de provincie Antwerpen. Ook op de paraboolduin van Geel-Bel komt dit
habitattype voor. Duinheide (habitattype 2310) is in dit gebied slechts marginaal aanwezig. Door
bebossing van de landduinen met naaldhout vanaf de 19de eeuw en de verspreide vestiging van
weekendverblijven vanaf de jaren 1960 is de oppervlakte en de kwaliteit van de duinhabitats sterk
achteruit gegaan waardoor de habitats en de habitattypische soorten niet in een gunstige staat van
instandhouding verkeren. De instandhoudingsdoelstellingen geven aan een uitbreiding van open
landduinen en heide te realiseren op de Keiheuvel (Balen), in Geel-Bel en in Scherpenbergen-De Hutten
(Meerhout) door omvorming van aangeplant naaldhout (gericht verwijderen van boomopslag tussen de
versnipperde habitatvlekken). Voor het hele sbz wordt gestreefd naar een toename van duinheide en
duingrasland met 60-70 ha. De grootste omvorming zal plaats vinden op de Keiheuvel waar gestreefd
wordt naar een aaneengesloten heidekern van ca. 100 ha. In Geel-Bel wordt gestreefd naar een
aaneengesloten kern duinheide en duigrasland van minstens 15 ha. In het gebied Scherpenbergen-De
Hutten zullen de landduinhabitats zich kleinschalig ontwikkelen als uitbreiding van bestaande relicten, als
open plekken in de bossfeer of als corridors. In Geel-Bel zal ook een kern van ca. 5 ha vochtige heide
met vennen gerealiseerd worden.

Boslandschap
De alluviale bossen maken deel uit van het valleilandschap. Zuurminnend eiken-beukenbos (habitattype
9120) is het meest voorkomende bostype in dit gebied.De droge zandgronden van de rivierduinen zijn
geschikt voor de ontwikkeling van zuurminnend eiken-berkenbos (habitattype 9190). Momenteel komt
dit bostype zeer beperkt voor en quasi enkel als spontane opslag onder aangeplant naaldhout.
Bovendien voldoen de habitatwaardige bosfragmenten niet aan het Minimum Structuur Areaal*. Ook de
horizontale structuur is meestal ondermaats met te weinig (dik) dood hout en soms ook een te groot
aandeel invasieve exoten (Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers). Vaak zijn er ook te weinig
habitattypische soorten aanwezig in de kruidlaag. Via kwaliteitsverbetering, omvorming van niethabitatwaardig bos en effectieve bosuitbreiding worden de bestaande waardevolle boskernen versterkt
en beter met elkaar verbonden. Op de rivierduinen zal het aandeel habitatwaardig eiken-berkenbos sterk
toenemen door de omvorming van een deel van de naaldhoutbestanden.
* De oppervlakte speelt een belangrijke rol om tot een ecologisch waardevol bos te komen. Zo wordt het
MSA of Minimum Structuur Areaal gedefinieerd als zijnde de oppervlakte aangesloten bos noodzakelijk
om alle ontwikkelingsfasen van een bepaald bostype te kunnen omvatten (Koop, 1981; Al et al., 1995,
Leyman & Vandekekhove 2004). Deze oppervlakte varieert van 10 ha (voor o.a. elzenbroekbossen) tot
50 ha voor bostypen met lichtboomsoorten, die grote verjongingsopeningen vereisen (b.v. Eikenberkenbos).

2.9.2 VEN en IVON
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) voorziet in de afbakening van een
natuurlijke structuur. De kern van deze natuurlijke structuur bestaan het Vlaams
Ecologische Netwerk (VEN), een selectie van waardevolle en gevoelige natuurgebieden
waarin de functie natuur primeert. Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en
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Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). De VEN-gebieden aangeduid in de eerste
fase zijn allemaal gebieden die op het gewestplan een groene bestemming hebben.
Daarnaast worden Natuurverwevingsgebieden (NVWG) afgebakend, waarin de natuurfunctie
evenwaardig dient samen te gaan met de functies landbouw, bosbouw en recreatie. Deze
gebieden staan met elkaar in verbinding via Natuurverbindingsgebieden (NVBG). NVBG en
NVWG vormen samen het IVON of Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk.
De natuurverbindingsgebieden zijn gebieden die van belang zijn voor de migratie van dieren
en zelfs planten tussen de gebieden van het VEN. De afbakening en inrichting ervan is de
verantwoordelijkheid van de provincies.
Kaart 24 (bijlage 3) geeft een overzicht van de zones in het projectgebied die zijn
afgebakend als Grote Eenheid Natuur (GEN) of als Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling
(GENO). De aanwijzingen zijn hoofdzakelijk beperkt tot relatief smalle zones in de
valleigebieden van Grote en Molse Nete. Van de landduinenzones is slechts een beperkt
aandeel opgenomen in het VEN. Natuurverwevings- en verbindingsgebieden werden nog niet
afgebakend binnen het projectgebied

2.9.3 Beschermde Landschappen en ankerplaatsen
Kaart 25 in bijlage 3 geeft een overzicht van Beschermde Landschappen en Ankerplaatsen
binnen en rond het studiegebied.
Binnen het projectgebied

vinden we vier Beschermde Landschappen terug. De twee

belangrijkste zijn de stuifduinen en broekzone van het landschap van Bel (met het
Belsveld, de Belseheide de duinen en een deel van het Belsbroek) en aangrenzend het
landschap van Malesbroek - Scherpenbergen. Kenmerkend voor beide landschappen zijn
de

paraboolduinen

en

bijhorende

uitgestoven

pannes.

Net

ten

zuiden

van

het

projectgebieden vinden we nog het beschermd landschap van De Rammelaars.
Naast

de

klassieke

bescherming

als

landschap

is

er

een

tweede

spoor

m.b.t.

landschapsbescherming: ankerplaatsen en erfoedlandschappen. Ankerplaatsen zijn de meest
waardevolle landschappen van Vlaanderen waarin een geheel van erfgoedelementen
(landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) voorkomt. Een ankerplaats staat beschreven in
de Landschapsatlas, maar krijgt pas een juridisch statuut bij de ‘aanduiding’. Van zodra een
ankerplaats wordt opgenomen in een RUP wordt het een erfgoedlandschap. Dit betekent dat
de

landschapswaarden

en

–kenmerken

van

de

ankerplaats

zijn

omgezet

in

stedenbouwkundige voorschriften. Belangrijke ankerplaatsen zijn de Grote Netevallei met
De Most in het oosten en het stuifduinencomplex bij de Molse en Grote Nete meer
centraal in het projectgebied. Ook het gebied rond de Rammelaars aan de zuikant en het
gebied van Selguis/Kievermontbroek in het noorden van het projectgebied zijn aangeduid
als ankerplaats.

2.9.4 Beschermde natuurgebieden
Kaart 26 (bijlage 3) geeft een globaal overzicht van beschermde natuurgebieden onder
natuurbeheer, in eigendom of beheerd door Natuurpunt vzw en het Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB) (toestand tot respectievelijk 2009 en 2013). Voor deze gebieden wordt
uitgegaan dat ze reeds optimaal beschermd zijn en beheerd worden i.f.v. de aanwezige
habitats en soorten. Het uitbreiden van het areaal onder natuurbeheer binnen de
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bovengenoemde

beschermingszones

is

een

belangrijke

doelstellingen

van

beide

natuurbeherende instanties.

2.10

Integratie van informatie

2.10.1

Landschappelijke patronen en entiteiten

De valleien van de Grote Nete en de Molse Nete en het landduinenrijke interfluvium zijn de
meest markante elementen in het landschap en spelen een zeer grote rol in de
landschappelijke

identiteit

en

het

functioneren

van

het

studiegebied.

Ook

de

ontginningsgeschiedenis bepaalt in grote mate het huidige uitzicht van het landschap. Het
studiegebied bestaan uit een afwisseling van oude en recentere ontginningslandschappen,
waarbij vooral landbouw sterk bepalend is voor het landschappelijk karakter. Naast landbouw
is ook een aanzienlijk deel van de oppervlakte sterk door de mens beïnvloed door
woongebieden en industriezones. De landschappelijk meest interessante locaties zijn deze
waar

nog

contactsituaties

(geleidelijke

overgang)

tussen

de

valleigronden

en

de

aangrenzende landduinen aanwezig zijn.
Op basis van de in deze landschapsecologische analyse beschreven landschappelijke
kenmerken

kunnen

in

het

projectgebied

een

zestal

min

of

meer

homogene

landschapsecologische entiteiten of deelzones onderscheiden worden, die geclusterd kunnen
worden in 3 zones (zie ook kaart 27 – bijlage 3):
Het heterogeen ontginningslandschap van Geel, Mol, Balen en Olmen, met
daaronder:
o

De valleien van de Molse Nete en de Grote Nete

o

Het landduinenrijke interfluvium tussen beide valleien

o

Het landschap ten noorden van de Molse Nete

Het valleirijk recent ontginningslandschap van Olmen en Balen, met daaronder:

Het

o

De bovenlopen van de Grote Nete (ten oosten van Kempens kanaal)

o

Het open landbouwlandschap van de Schoorheide
vlakke

landbouwgebied

te

Zittaart-Olmen

(overgangszone

naar

de

Zuiderkempen)
De eerste drie zones vormen gezamenlijk een erg heterogeen ontginningslandschap met
oudere en recentere ontginningen. Grote en kleinere vlekken plaggenbodems, podzolen en
profielloze duingronden wisselen elkaar af en worden doorsneden door de alluviale stroken
van de Grote en Molse Nete. Plaggenbodems overheersen rond de kleinere en vooral de
grotere

woonkernen

(oude

ontginningen).

Het

gebied

bestaat

vooral

uit

oude

landbouwgebieden, grotendeels beboste duinen, valleigronden en woonkernen. Algemene
knelpunten en bedreigingen zijn hier de steeds oprukkende recreatie en urbanisatie, en de
aanwezigheid van landbouw met negatieve effecten op het behoud van het kleinschalige
karakter van het gebied.
In het oosten van het projectgebied worden het breed uitwaaierende alluvium van de Grote
Nete met haar bovenlopen en het landschap van de Schoorheide onderscheiden. Het betreft
een recent ontginningslandschap en is weinig geürbaniseerd. De oostkant van het
projectgebied vormt de overgang naar het Kempens plateau.
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In het zuiden van het projectgebied, grosso modo tussen de kernen van Zittaart en Olmen
wordt een vlak landbouwlandschap onderscheiden. Het vormt een overgangsgebied naar de
Zuiderkempen en betreft een grotendeels grootschalig open landschap, uitgezonderd de
omgeving van de Rammelaars-Gerhoven waar een kleinschaliger en ecologisch waardevol
landschap aanwezig is.
De afbakening van van bovengenoemde landsschapsecologische zones valt grotendeels
samen met de afgebakende regio’s van de landschapsbeelden van de provincie Antwerpen
(provincie Antwerpen 2011). Binnen het projectgebied worden volgende landschapsbeelden
onderscheiden:
-

Alluvium stroomgebied Grote Nete

-

Interfluvium Grote Nete

-

Kempens plateau (= omgeving Schoorheide)

Tabel 4 geeft de overeenkomsten tussen beide indeling weer.
Tabel 4: Overeenkomsten tussen de landschapsecologische eenheden zoals in deze studie
onderscheiden en de onderscheiden landschapsbeelden in de provincie Antwerpen.
Landschapsecologische eenheden binnen het projectgebied
Heterogeen
ontginninglandschap van Geel,
Mol, Balen en Olmen

Valleien van de Molse Nete en
de Grote Nete
Landduinenrijke interfluvium
Landschap ten noorden van de
Molse Nete
Vlak landbouwgebied Zittaart - Olmen
Valleirijk recent ontginnings- Bovenlopen van de Grote Nete
landschap van Olmen-Balen
Schoorheide

Landschapsbeelden
biodiversiteit
provincie
Antwerpen
Alluvium stroomgebied Grote
Nete
Interfluvium Grote Nete

Alluvium stroomgebied
Nete
Kempens plateau

Grote

2.10.1.1 De valleien van de Molse Nete en de Grote Nete
De valleien van beide Neten bevatten o.m. veel kleine landschapselementen en natte
depressies

met

biologisch

zeer

waardevolle

biotopen.

Vooral

de

aanwezigheid

van

onbebouwde overgangen tussen landduinen en vallei maakt deze omgeving tot een erg
waardevol landschap, waar op heel wat plaatsen zelfs nog zeldzame en typische biotopen en
soorten voorkomen, al dan niet in relictvorm. De beken en zijlopen van de valleigebieden zijn
plaatselijk rijk begroeid met waterplanten, wat samenhangt met de relatief goede
waterkwaliteit die de beken in deze regio nog hebben en met een grote natuurlijkheid met
meandering, holle oevers en variatie in diepte en stroomsnelheid, e.d., die de beken lokaal
nog kenmerken.
De vallei wordt gekenmerkt door veel waterrijke en vochtige biotopen (Berten et al. 2000).
Op veel plaatsen langs de waterlopen vinden we een hogere oeverwal. De komgronden
erachter worden door nattere biotopen gekenmerkt. Kenmerkend is daarbij het voorkomen
van tal van kwelindicatoren die wijzen op het optreden van diepe, regionale kwel. Het
alluvium bestaat uit licht zandleem en lemig zand. Veen is over grote oppervlakte aanwezig.
Typische biotopen in dergelijke komgronden in de middenlopen van laaglandbeken zijn
dotterbloemgraslanden. Bij uitblijven van beheer ontwikkelen ze zich tot moerasspirearuigtes
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en wilgenstruwelen en elzenbroeken. Ook vegetaties met moerassige elementen zoals grote
zeggen- en rietvegetaties zijn vrij frequent aanwezig. Stroomafwaarts van de samenvloeiing
tussen Grote en Molse Nete bevat de vallei ook oude turfkuilen met zeer waardevolle
rietlanden, wilgenstruwelen en populierenaanplanten. In sloten en oude turfputten zijn vaak
ook interessante waterplantenvegetaties te vinden.
Illustratief voor het ecologisch belang is het plassencomplex van het Malesbroek, dat
eveneens door turfontginning is ontstaan en een rijke verscheidenheid aan moeras- en
verlandingsvegetaties met tal van zeldzame soorten heeft. Het Malesbroek en omgeving zijn
eveneens gekend om de waardevolle graslanden, struwelen, ruigten en broekbosssen.
Tesamen met het omliggende duinencomplex (o.a. het Meerhoutse duinengebied) is hier een
erg gradiëntrijk en waardevol geheel aanwezig.
Stroomopwaarts worden de valleizones vooral gekenmerkt door een kleinschalig landschap
met talrijke bomenrijen, hier en daar houtwallen met els, wilg en populier, verspreide
soortenrijke

permanente

cultuurgraslanden,

hooilanden

met

elementen

van

het

dotterbloemverbond, moerasspirearuigten, populierenaanplanten en tal van interessante
grachtkanten, afgewisseld met soortenarme graslanden. Lokaal zijn vochtige struwelen en
elzenbroeken aanwezig. De wegbermen van het hoger gelegen landbouwgebied bevatten erg
lokaal nog restanten van heischrale graslanden. Het ganse valleigebied is niet alleen
waardevol voor broedvogels, ook als pleisterplaats voor overwinterende en doortrekkende
soorten is het van groot belang (Berten et al. 2000).
Verspreid over de vallei zijn verschillende zones met weekendverblijven en visvijvers
aanwezig die het natuurlijk karakter beïnvloeden en verstoren. Ertussen liggen vaak nog
interessante sloten en relicten van moerassen, ruigten en elzenbroeken. Ook andere urbane
infrastructuren verstoren de vallei. Zo is in de rand van de vallei van de Molse Nete een deel
van de ring rond Mol aangelegd. In Mol zelf staat de vallei onder invloed van urbanisatie.

2.10.1.2 Het landuinenrijke interfluvium tussen Grote Nete en Molse Nete
In

de

interfluvia

tussen

de

Neten

zijn

er

verschillende

oude

en

recente

ontginningslandschappen met een klemtoon op de landbouwactiviteiten. Het interfluvium
tussen de Molse Nete en de Grote Nete bevat daarnaast talrijke landduinenzones.
Karakteristiek zijn de duinen rond Bel, Volsbergen (bij Hulsen), Heidehuizen en deze van de
Keiheuvel. Ook het gebied ten zuiden van de Grote Nete, tussen de vallei en de kernen van
Meerhout en Zittaart hoort landschappelijk gezien tot deze zone met o.a. de duinen van de
Scherpenbergen.
Naaldhoutaanplanten

domineren

op

de

duinen.

De

aanwezige

loofbosjes

betreffen

eikenberkenbos. Typisch zijn de kleine en grotere restanten van het vroegere heide- en
stuifduinenlandschap. Vooral te Bel en op de Keiheuvel zijn nog tal van typische fauna- en
floraelementen van deze biotopen aanwezig. Vaak zijn de duincomplexen omgeven door
brede, vlakke landbouwgebieden die in een relatief recent verleden ontgonnen zijn uit heide.
In de overgangszones naar de valleien zijn doorgaans vochtige graslanden aanwezig die
lokaal nog soortenrijke situaties en ecologisch interessante slootjes en andere kleine
landschapselementen bevatten. Lokaal zijn nog natuurlijke, niet of weinig verstoorde
gradiënten

en

contactzones

aanwezig

tussen

de

landduinen

en

de

flankerende

valleigebieden, o.a. aan de Keiheuvel die paalt aan zowel de Molse Nete (noorden) als de
Grote Nete (zuiden). Op de meeste plaatsen is de overgangszone tussen duin- en
34

www.inbo.be

valleigebieden evenwel doorbroken door urbane infrastructuur (woongebieden en wegen, bv.
de ring rond Mol) of door agrarisch gebied met een intensief karakter. De urbanisatiegraad
van het interfluvium neemt ook toe van west naar oost waardoor het landschap meer wordt
aangetast.
Karakteristiek voor de gehele zone is de veel beschreven regio rond het straatdorp Bel (bv.
De Blust & Meesters 1987). Tussen de kern van Bel en het valleigebied van de Grote Nete
herkennen we achtereenvolgens een open akker-weilandgebied, een beboste duinenzone
met paraboolvorm die de zuidelijker gelegen en de dambordvormig ontgonnen Belsehei
omgeeft, aansluitend op het Bels Broek en de valleigronden. Het landbouwgebied ten zuiden
van Bel betreft een middeleeuws akkercomplex aan het dorp en bezit nog steeds een
grotendeels open karakter met dominatie van akkers. Op de aangrenzende duinrug is de
voormalige heide grotendeels vervangen door naaldhout, al komen nog belangrijke relicten
heide en stuifduin voor (deels mee in stand gehouden door recreatie en deels door een
natuurgericht beheer). Kenmerkend voor het gehele landduinen-complex is de aanwezigheid
van twee paraboolduinen, die een een bijzondere geomorfologische waarde hebben. In de
overgang van deze duinen naar de smalle vallei van de Zeeploop zijn interessante nat-droog
gradiënten aanwezig. Lokaal zijn in depressies nabij de duinrand ook interessante vochtige,
voedselarme biotopen te vinden. De Belse heide is actueel een uitgestrekt graslandgebied
(wel met toenemende maisteelt) met percelen in een dambordpatroon, typisch voor
recentere heideontginningen in de 19de eeuw. Percelen en wegen zijn vaak afgeboord met
smalle houtkanten met Zwarte els. Ook andere typische kleine landschapselementen zoals
veedrinkputten zijn aanwezig. De graslanden zelf zijn sterk bemest en soortenarm.
Foto

7:

Hoewel

sommige

landduinenzones

gekenmerkt

worden

door

uitgesproken

reliëfverschillen liggen de meeste landduinbodems niet veel hoger dan het omringende
landschap. Het zijn de bosranden met vaak scherpe grenzen tussen naaldhout en cultuurland
die de contouren van de landduinen aftekenen in het landschap van de Middenkempen.
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2.10.1.3 Het landschap ten noorden van de Molse Nete
Het landschap ten noorden van de Molse Nete is een oud valleilandschap. Binnen het
projectgebied is deze landschappelijke entiteit sterk geürbaniseerd, m.n. rond de kernen van
Geel en Mol. De meer open landbouwgebieden tussen beide kernen zijn de restanen van
middeleeuwe akkercomplexen. Door de relatief vruchtbare plaggenbodems domineren hier
akkerbouw en soortenarme graslanden. Een aantal locaties zijn nog relatief rijk aan kleine
landschapselementen.
Het interfluvium tussen de Molse en de Scheppelijke Nete wijkt hier evenwel van af en wordt
ingenomen door een grotendeels beboste duinrug. Deze zone wordt gekenmerkt door
naaldhout en restanten van open duin en heidevegetaties en hoort eerder thuis in de vorige
landschappelijke entiteit.

2.10.1.4 Bovenlopen van de Grote Nete (ten oosten van Kempens Kanaal).
Aan de oostkant van het projectgebied bevindt zich een recenter ontginningslandschap. Dit
uitgestrekte gebied is weinig geürbaniseerd en bezit een grote landschappelijke diversiteit.
De Grote Nete vormt hier samen met de Kleine en Grote Hoofdgracht en een aantal kleinere
zijlopen een breed alluvium. Ook de smallere alluvia van de Hanske Selsloop en de Bisbeek
met hun zijlopen behoren tot deze landschappelijke entiteit. De alluviale gebieden zijn hier
rijk aan dagzomend veen en zijn vanaf de Middeleeuwen als hooibeemden in gebruik. De
interfluvia, overwegend ingenomen door matig natte tot natte podzolen, werden pas op het
einde van de 19de eeuw of het begin van de 20ste eeuw en later ontgonnen tot
landbouwgebied. Het gehele samenvloeiingsgebied van Grote Nete en Hanske Selsloop was
begin 20ste eeuw in landbouwgebruik en bestond toen uit een zeer kleinschalig en heggenrijk
beemdenlandschap. Dit kleinschalige patroon is er nog steeds herkenbaar. In dit recente
ontginningslandschap van Olmen-Balen liggen veel waterrijke biotopen: rietvegetaties,
moerasspirearuigten, wilgenstruwel, elzenbroekbossen, soortenrijke hooilanden, enz. De
talrijke houtkanten sluiten vegetatiekundig aan bij deze bossen en struwelen.
Karakteristiek is het gebied De Most, ten zuiden van de Keiheuvel, waar een belangrijke
oppervlakte waardevolle grasland, moeras- en laagveenvegetaties voorkomen. De rest van
het gebied is, hoewel het een relatief open karakter heeft, ook nog relatief rijk aan
bomenrijen. Buiten de beekvalleien bestaan deze vooral uit berk en Zomereik. Verspreid zijn
soortenrijke graslanden aanwezig. De aanwezigheid van verscheidene waterrijke biotopen
(moerassen,

broekbossen,

struwelen

en

vochtige

graslanden)

en

diverse

kleine

landschapselementen maken het een ecologisch erg waardevol gebied (Berten et al. 2000).

2.10.1.5 Schoorheide
De zone tussen het alluvium van de Grote Nete en de weg Balen-Leopoldsburg en het kanaal
naar Beverlo aan de oostrand van het projectgebied, wordt ook onderscheiden als een
afzonderlijk landschappelijk entiteit. De zogenaamde Schoorheide betreft eveneens een
recent ontginningslandschap en was tot in het begin van de 20ste eeuw heide met enkele 19de
eeuwse naaldhoutaanplanten. Pas in de jaren 1940 werd het ontgonnen en omgezet in een
veeteeltgebied. Het landschap is er erg open (arm aan bomen) en bevat grote verspreide
hoeven. Ecologisch interessante begroeiingen zijn er schaars.
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2.10.1.6 Vlak landbouwgebied Zittaart - Olmen
In het zuiden van het projectgebied, grosso modo tussen de kernen van Zittaart en Olmen
wordt een vlak landbouwlandschap onderscheiden. Het vormt een overgangsgebied naar de
Zuiderkempen. Deze zone is voor het grootste gedeelte gericht op landbouw en betreft een
grotendeels grootschalig open landschap. In de omgeving van de Rammelaars-Gerhoven is
een

kleinschaliger

en

ecologisch

waardevol

landschap

aanwezig

is.

Belangrijke

natuurgebieden worden gevormd door de (populieren)bossen in de verbrede valleien van de
Kleine Laak en de Kleinbroekloop ten zuiden van Eindhout en het natuurreservaat de
Rammelaars. Dit is een sterk gediversifieerd gebied met o.m. elzenbroeken, moerassen,
wilgenstruwelen, hooilanden, turfputten, enz. Naast het Albertkanaal is industrie aanwezig.

2.10.2
Inschatten van potenties voor natuurherstel op
landschapsniveau (POTNAT)
PotNat is een model dat door het INBO werd ontwikkeld om op basis van abiotische factoren
natuurpotenties op landschapsschaal in te schatten (Wouters & Decleer in voorbereiding).
Het is daarbij een handig hulpmiddel bij ecologische gebiedsvisies. Het model integreerd
informatie

afgeleid

van

o.a.

de

Belgische

bodemkaart

(§3.4)

en

de

Biologische

waarderingskaart (§3.5) en toont waar in Vlaanderen bepaalde natuurtypen zouden kunnen
ontwikkelen. Hierbij moet opgemerkt worden dat op eenzelde standplaats doorgaans
verschillende natuur- en habitattypen kunnen voorkomen of tot ontwikkeling kunnen komen.
Welk natuurtype uiteindelijk voorkomt is in belangrijke mate een gevolg van het gevoerde
beheer.
Het model PotNat steunt op twee kennispijlers. De eerste pijler omvat de abiotische
vereisten van het natuur- of ecotooptype, oftwel de standplaats. Deze vereisten worden
beschreven door middel van standplaatsfactoren. Figuur 6 geeft een overzicht van de 9
abiotische basisfactoren voor de profilering van (sub)optima voor ecotopen (bodemtextuur,
bodemzuurtegraad, bodemprofiel, trofie, gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand, gemiddelde
laagste grondwaterstand, overstromingstolerantie, waterkwaliteit en zouttolerantie). De
tweede pijler omvat de gebiedskennis: kennis over het ruimtelijk voorkomen van deze
standplaatsfactoren.
Het eindresultaat van het PotNat model is een kaart die uitspraak doet over de abiotische
kansrijkdom van een plaats voor een bepaald natuur- of habitattype. Of het natuurtype in
kwestie ook daardwerkelijk tot ontwikkeling kan komen, hangt af van een aantal bijkomende
voorwaarden waaronder de aanwezigheid van soorten of de kans dat deze soorten die plaats
kunnen bereiken (‘biotische kansrijkdom’) en de haalbaarheid van de milieuvereisten
(‘maatschappelijke kansrijkdom’). De berekening van de abiotische geschiktheid is bovendien
een zuiver rekenkundige bewerking die geen rekening houdt met onzekerheden die aan elk
van de basisdata gebonden zijn en die in het eindresultaat gecumuleerd worden. Dit legt
belangrijke randvoorwaarden op bij het gebruik en de interpretatie van de kaarten. De
kaarten

zijn

gecombineerd

daarom
met

enkel

op

het

feit

bovenlokaal,
dat

de

landschappelijke
meeste

schaal

basisgegevens

bruikbaar.

Dit

(bodemkaart,

overstromingskaarten, enz.) eerder zones aanduiden en dus geen concrete grenzen op het
terrein, maakt dat deze kaarten niet tot op perceelsniveau kunnen geïnterpreteerd worden
en enkel een indicatie geven die door verdere expertkennis dient beoordeeld te worden.
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Kaarten 28 t/m 30 in bijlage 3 geven de inschatting van de potenties volgens dit model
voor

respectievelijk

open

landduinen

en

heide,

alluviale

bossen

en

zuurminnende

eikenbossen.
Voor de verschillende natuurtypen wordt de ‘actuele potentie’ weergegeven die rekening
houdt met de vermoedelijk aanwezige huidige bodemvochtigheid en –voedselrijkdom (trofie)
en met de recent overstroomde gebieden. Voor de alluviale bossen wordt tevens de
‘natuurlijke

potentie’

bodemvoedselrijkdom

weergegeven
van

een

waarbij

bodem

uitgegaan

zonder

wordt

kunstmatige

van

de

aanrijking

vermoedelijke
en

met

een

bodemvochtigheid zoals deze medio vorige eeuw is opgetekend op de bodemkaart. Bijgevolg
valt te verwachten dat maatregelen voor natuurherstel (kwaliteitsverbetering, uitbreiding) in
zones met een ‘actuele’ potentie vaak eenvoudiger kunnen zijn of sneller resultaat zullen
leveren dan in zones met enkel een natuurlijke potentie, waar bv. natuurinrichting
noodzakelijk is om de vereiste milieuvereisten te herstellen (Wouters & Decleer in
voorbereiding).

Figuur 6: De 9 abiotische basisfactoren voor de profilering van (sub)optima voor ecotopen
(Wouters & Decleer in voorbereiding).

Op de potentiekaarten zien we dat grote delen van de landduinenzones matig tot zeer
abiotisch geschikt zijn voor de ontwikkeling van open heide- en landduinhabitats. De
werkelijke potenties hangen echter ook in grote mate af van de bosleeftijd (bosconstantie:
zie §3.7.2). De grootste potenties voor de ontwikkeling van deze biotopen liggen daarbij in
zones met recente (na 1830) bebossing. Zones die reeds langer bebost zijn zijn minder
38
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geschikt voor de ontwikkeling van heide en open landduinen gezien de verminderde
kiemkracht van doelsoorten in de zaadbank en verder gevorderde bodemvormende
processen. Buiten de landduinenzones zijn de potenties voor de ontwikkeling van
heidebiotopen quasi nihil wat enkel een discontinue verspreiding mogelijk maakt.
De belangrijkste kansen voor de ontwikkeling van zuurminnende eiken-berkenbossen liggen
eveneens op de landduinenzones, maar zijn er niet toe beperkt. Ook voedselarme
zandgronden, vaak aansluitend op deze landduinenzones zijn potentieel geschikt voor de
ontwikkeling van dit type. De ontwikkeling vanuit reeds lang beboste percelen (vnl.
naaldhout) biedt de beste uitgangstoestand voor de ontwikkeling van deze bossen.
Voor wat de alluviale bossen in de valleien van de Grote Nete, de Molse Nete en hun
bovenlopen betreft zien we dat zones met een matige tot goede actuele potentie

eerder

versnipperd aanwezig zijn in een smalle zone langs de waterlopen. Voor de ontwikkeling van
een robuustere, brede zone met meer aaneengesloten alluviale boscomplexen zouden
waterhuishouding en de daaruit resulterende bodemvochtigheid naar een vroegere toestand
hersteld moeten worden in grote delen van het valleilandschap (cfr. ‘natuurlijke potentie’
halverwege vorige eeuw).

www.inbo.be

39

3 ELEMENTEN VOOR EEN LANDSCHAPSECOLOGISCHE
VISIEVORMING VOOR DE LANDDUINENREGIO
MIDDENKEMPEN
Geert De Blust & Guy Laurijssens

3.1 Algemeen
Uit de vorige globale gebiedsbeschrijving en –analyse kunnen de elementen gehaald worden
waarmee een landschapsecologische visie voor de Landduinenregio van de Middenkempen
opgesteld kan worden. Uitgangspunten zijn:
-

dat de ecologische eigenheid van de streek behouden en versterkt wordt,

-

dat de blauwgroene infrastructuur niet alleen drager is van de gebiedspecifieke
biodiversiteit (habitatfunctie en ten dele waarborg voor de geschikte ruimtelijke en
milieucondities), maar ook een voorwaarde vormt om een duurzaam multifunctioneel
gebruik van de ruimte mogelijk te maken,

-

dat ecologisch inpasbaar handelen en inrichten vertrekken van de structuurvormende
processen en elementen van het gebied.

Daarnaast moet een landschapsecologische visie de elementen bevatten om maatregelen en
beleidsopties te selecteren waarmee de verstoringen en milieuproblemen die zich in het
gebied voordoen, kunnen opgelost worden.
Tenslotte kan een landschapsecologische visie beschouwd worden als het bindende
raamwerk voor de selectie en analyse van ecosysteemdiensten. Het opgeven van de
potenties om ecosysteemdiensten te realiseren of te optimaliseren gebeurt traditioneel op
een ‘topologische’ basis, uitgaande van de kenmerken van de plek zelf (de zgn. ‘verticale
relaties’). Het werkelijk functioneren in een optimaal verband, waarbij bv. wederzijdse
negatieve beïnvloeding tussen diensten vermeden wordt en synergieën mogelijk zijn, kan
pas duidelijk worden wanneer de ecosysteemdiensten in hun reëel ruimtelijk verband
gesitueerd worden. Het gaat dan om zaken als minimale oppervlakte, ligging ten opzichte
van elkaar, situering in het landschap, ruimtelijke relatie tussen ‘leverancier’ en ‘gebruiker’
van de dienst, e.d.
De elementen waarmee de landschapsecologische visie bediscussieerd en gevormd kan
worden, zijn in de hierna volgende punten opgesomd.
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3.2 Verder optimaliseren landschappelijke structuur en
grondgebruik t.b.v. biodiversiteit en verscheidenheid aan
ESD
3.2.1 Heterogeen ontginningslandschap van Geel, Mol, Balen en
Olmen, met de alluvia en beekdalen van Grote en Molse Nete
en het landduinenrijke interfluvium
3.2.1.1 Valleigebieden
De valleigebieden bieden kansen voor het verbeteren of optimaliseren van waardevolle
ecosysteemdiensten waarbij tegelijk ook biodiversiteitsdoelen kunnen worden nagestreefd.
Op basis van de analyse door Van der Biest et al. (2013) worden o.a. volgende potenties
voor deze landschappelijke entiteit geïndentificeerd:
In de valleien is veel potentie voor het verhogen van de dienst houtproductie.
Uitbreiding

van

het

areaal

alluviale

bossen

met

een

aangepast

biodiversiteitsbevorderend hakhoutbeheer biedt hiertoe kansen.
Vernatting

en

het

uitbreiden

van

waterverzadigde

biotopen

(moerassen,

broekbossen) bieden uitstekende kansen voor het optimaliseren van regulerende
diensten zoals koolstofopslag (klimaatregulatie), waterzuivering door denitrificatie
en nutriëntenopslag. Ook nitraatfiserende boomsoorten (bv. els) kunnen hiertoe
bijdragen.
Het verbeteren van het waterbergend vermogen van de vallei door de inrichting
van

overstroombare

natuurgebieden

biedt

kansen

om

de

dienst

overstromingsbescherming te verbeteren.
Naast de hoge potenties voor deze regulerende diensten zijn er hoge potenties
voor een culturele dienst als recreatie.
Geschikte

maatregelen en aandachtspunten om de

biodiversiteitsfunctie evenals de

ecosysteemdiensten te verbeteren zijn:


Overeenstemming grondgebruik met hydrologische functie = bodembedekking
(vegetatie) die gebonden is aan permanent hoge grondwaterstanden (kwel),
waardoor ‘sponswerking’ van de valleien terug hersteld kan worden (geen
drainage naar de waterloop); ruimtegebruik dat oppervlaktewaterberging toelaat
(tijdelijke inundaties) in stroomafwaartse trajecten.



Verbeteren waterbergend vermogen valleigebieden (= vermijden drainage en
voorzien komberging).



Inrichten

valleigebieden t.b.v.

retentie

nutriënten

uit

diffuse

bronnen

(=

helofytenfilter aan rand van de vallei ter hoogte van landbouwgebied, bij
uitmonding van buisdrainagesystemen en grachten uit het landbouwgebied).


Inrichten

valleigebieden

t.b.v.

retentie

nutriënten

uit

puntbronnen

(=

helofytenfilter en retentiebekken bij verzamelpunt hemelwaterafvoer uit urbaan
gebied (gescheiden riolering) en bij riooloverstorten).


Vergroten van leefgebieden van provinciaal prioritaire soorten (waar van
toepassing en noodzakelijk).



Verbeteren/herstellen van verbindingen tussen leefgebieden in de beekdalen (=
verkleinen
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van

afstand

tussen

leefgebieden

door

vergroten

individuele
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leefgebieden of creëren nieuwe leefgebieden; voorzien van stapstenen: poelen,
moeras, beekdalbos en corridors: netwerk ruigtekruiden, riet, e.d.).


Behouden/uitbreiden netwerk van kleine landschapselementen in laaggelegen
gebieden met opgaande elementen (struiken en bomen) ten behoeve van habitaten landschappelijke functie en lage elementen (sloten & slootbermen, rietzomen,
bermen), plaatselijk gebundeld, als slibvang & waterzuivering en ten behoeve van
habitat-, plaagbestrijding- en pollinatiefunctie.

3.2.1.2 Landduinen (interfluvium)
Ook de landduinen bieden bij uitstek kansen voor het verbeteren of optimaliseren van
waardevolle ecosysteemdiensten waarbij tegelijk ook biodiversiteitsdoelen kunnen worden
nagestreefd. Op basis van de analyse door Van der Biest et al. (2013) worden o.a. volgende
potenties voor deze landschappelijke entiteit geïndentificeerd:
De landduinen zijn erg belangrijk voor culturele diensten zoals recreatie; het
uitbreiden van natuur- en groengebieden en een aangepast beheer kunnen de
recreatiefunctie nog verhogen.
De landduinen spelen als infiltratiegebied een belangrijke rol voor de dienst
waterproductie. Door de huidige dominante bedekking door naaldhout wordt deze
dienst onderbenut. Omvorming naar loof- of gemengde bestanden of open
natuurtypen

kunnen

zowel

de

biodiversiteitsfunctie

als

de

infiltatiefunctie

verbeteren.
Een belangrijke dienst die vandaag de dag door de landduinen wordt geleverd is
houtproductie, al liggen de potenties hiervoor in feite hoger in de valleigebieden.
Geschikte

maatregelen en aandachtspunten om de biodiversiteitsfunctie evenals de

ecosysteemdiensten te verbeteren zijn:


Overeenstemming grondgebruik met hydrologische functie = bodembedekking
(vegetatie) die gebonden is aan droge omstandigheden (infiltratie); ruimtegebruik
dat infiltratie toelaat.



Behouden en indien nodig verbeteren van infiltratiecapaciteit bodem.



Vergroten leefgebieden van provinciaal prioritaire soorten (waar van toepassing
en noodzakelijk).



Ontwikkelen/behouden
omvorming

biotopen

landbouwgrasland

van

landduinen:

naar

schraal

stuifduin,

heide,

grasland,

bos;

omvorming

naaldhoutaanplanting naar gemengd bos, loofbos of stuifduin en heide.


Oppervlakteverdeling biotopen voor totaal van de landduinen: bv. 25-50% open
stuifduin, heide en kleine oppervlakte schraal grasland; 50-75% bos, inclusief
geleidelijke overgangen naar de open, lage vegetaties (overgangen =20% van
totale oppervlakte landduinen).



Behoud bos & omvorming bos in relatie tot ontwikkelingsgeschiedenis, huidige
structuur en samenstelling, abiotiek en aangrenzend landgebruik:
o

Historisch bos (bos in 1850): behouden en ontwikkelen van oud loofbos.

o

Bos grenzend aan historisch bos: omvorming naar loofhout (i.f.v. bereiken
minimumstructuurareaal voor het geheel historisch bos – nieuw omgevormd
bos (40ha); nagaan of dit haalbaar is).
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o

Recent naaldhout (aanplant na +/- 1930): omvorming mogelijk naar
stuifduin en heide.

o

Middeloude aanplant Grove den (aanplant tussen 1850 en 1930):


Waar voor biodiversiteit waardevolle structuur en samenstelling:
omvorming tot gemengd bos.



Eenvormige samenstelling & structuur en waar gunstige abiotische
condities: omvorming mogelijk tot stuifduin en heide.

o

Bos grenzend aan landbouwgebied: behouden als bufferende boszoom (bv.
100m breed).

o

Bos grenzend aan bebouwd gebied en drukke verkeersinfrastructuur:
behouden als bufferende boszoom (bv. 100m breed).

o

Bevorderen en ontwikkelen structuurrijk bos met opgaande bosrand (zoommantel-bos) en interne overgangen ijl-dichter-dicht bos.



Behouden

en

stuifduin/heide

herstellen
–

gradiëntovergang

vochtig

landduin-vallei:

schraalland/moeras;

of

het

droog

ideaal

is

loofbos

–

valleibos/broekbos.

Foto 8: Op heel wat plaatsen is de verbinding tussen de landduinen (voorgrond) en de
beekvallein onderbroken door intensief landbouwgebruik (achtergrond). Herstel van meer
natuurlijke gradiënten en verbindingen tussen beide onderdelen van het landschap is een
van de uitgangspunten voor landschapherstel.
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Multifunctionaliteit van inrichting en beheer van de landduinen afstemmen op
noodzakelijke condities voor biodiversiteit en provinciaal prioritaire soorten.



Veel soorten kennen een beperkte en/of discontinue verspreiding met lokale
populaties. Voor het versterken van populaties zijn naast de uitbreiding van
leefgebied ook natuurverbindingen noodzakelijk. Sterker beboste valleien kunnen
mogelijk nabijgelegen beboste duinen als parels aan een snoer te verbinden. Een
natuurlijke verbinding tussen de vallei en de nabijgelegen duinen is daarbij
cruciaal. Bos in de valleien heeft dan naast een habitatfunctie voor valleigebonden
soorten ook een verbindingsfunctie voor bossoorten buiten de vallei. Ook houtige
kleine landschapselementen kunnen zorgen voor een betere connectiviteit voor
minder veeleisende bossoorten in het tussenliggende cultuurlandschap. Voor
soorten

van

heide

en

duinen

die

van

nature

gebonden

zijn

aan

de

landduineneilanden zijn functionele verbindingen tussen duingebieden minder
evident. Een netwerk van schrale wegbermen kan hiertoe bijdragen. Binnen
duingebieden kunnen ijle boszones en bosranden helpen bij het verbinden van
heidezones.

3.2.2 Recent ontginningslandschap Balen-Olmen met de bovenlopen
van de Grote Nete en de Schoorheide
Voor het gebied rond de bovenlopen van de Grote Nete gelden dezelfde kansen voor het
laten

samensporen

van

biodiversiteitsdoelstellingen

ecosysteemdiensten als vermeld

en

onder §4.2.1.1. Geschikte

het

optimaliseren

maatregelen om dit

van
te

bewerkstelligen zijn o.a.:


Behouden/versterken van netwerk van kleine landschapselementen; vergroten en
bundelen van kleine landschapselementen tot functionele eenheden t.b.v. habitaten landschappelijke functie, plaagbestrijding- en pollinatiefunctie (bv. omgeving
Schoorheide).



Overeenstemming grondgebruik met hydrologische functie = bodembedekking
(vegetatie) die gebonden is aan hoge grondwaterstanden; ruimtegebruik dat
oppervlaktewaterberging

toelaat

(tijdelijke

inundaties)

in

stroomafwaartse

trajecten.


Verbeteren waterbergend vermogen nabij de waterlopen (= vermijden drainage
en voorzien komberging).



Inrichten t.b.v. retentie nutriënten uit diffuse bronnen (= helofytenfilter bij
uitmonding buisdrainagesystemen en grachten).



Inrichten

t.b.v.

retentie

nutriënten

uit

puntbronnen

(=

helofytenfilter en

retentiebekken bij verzamelpunt hemelwaterafvoer uit urbaan gebied (gescheiden
riolering) en bij riooloverstorten).


Vergroten van leefgebieden van provinciaal prioritaire soorten (waar van
toepassing en noodzakelijk).
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3.2.3 Vlak landbouwgebied Zittaart - Olmen
Voor het landbouwgebied tusen Zittaart en Olmen kunnen o.a. volgende potenties voor
ecosysteemdiensten en biodiversiteit worden geïdentificeerd op basis van de analyse door
Van der Biest et al. (2013):
De hoger geleven gronden buiten de beekvalleien kunnen een belangrijke rol
spelen inzake infiltratie i.f.v. waterproductie, al liggen de potenties minder hoog
als bv. in de landduinenzones.
In de beekvalleien liggen vooral potenties voor het verbeteren van diensten zoals
houtproductie (bosuitbreiding), waterzuivering (denitrificatie en nutrientenopslag),
klimaatregulatie (koolstofopslag) en in mindere mate ook waterberging.
Geschikte

maatregelen en aandachtspunten om de biodiversiteitsfunctie evenals de

ecosysteemdiensten te verbeteren zijn o.a.:


Ontwikkelen

van

een

landschapselementen;

robuuste

morfologisch

landschapsstructuur
verbindende

a.h.v.

structuur

met

gebundelde
bos-

en

moeraszones.


Uitbreiden netwerk van kleine landschapselementen met opgaande elementen
(struiken en bomen) als habitat- en landschappelijke functie en lage elementen
(sloten & slootbermen, rietzomen, bermen), plaatselijk gebundeld, als habitat-,
slibvang & waterzuivering, plaagbestrijding- en pollinatiefunctie.



Inrichten moeraszones t.b.v. retentie nutriënten uit diffuse en puntbronnen (=
helofytenfilter in grachtensysteem bij uitmonding buisdrainagesystemen en
grachten uit het landbouwgebied).



Functioneel

verbinden

en

vergroten

van

habitat

in

moeraszones

(bv.

Rammelaars).
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4 PRAKTIJKSCHEMA - STAPPENPLAN
LANDDUINENPROJECT
Hans Keune & Geert De Blust
Om tot een gedragen visie over de Landduinenregio te komen, is het aangewezen om een
intensief proces van actieve participatie met alle betrokkenen uit de streek op te zetten.
Hierna worden elementen opgegeven die tot zo’n samenwerkingsmodel kunnen leiden. In
een volgende fase van het project kan een en ander in praktijk gezet worden, waarbij
continu nagegaan moet worden op welke manier de samenwerking geoptimaliseerd kan
worden. Van theorie naar praktijk gaan, blijkt immers niet zelden een moeilijke zoektocht te
zijn.
We stellen een gecombineerde benadering voor van analyse (wat is de situatie; kennis) en
deliberatie (wat is belangrijk; maatschappelijk debat). Dit heeft als voordeel ten opzichte van
een traditionele eenrichtingsbenaderingen (van expert kennis/overheid naar maatschappelijk
debat) en overtuigingslogica (expert/overheid overtuigt maatschappij o.b.v. kennis) dat alle
relevante actoren zich betrokken kunnen voelen en een bijdrage kunnen leveren. Dit heeft
ook als voordeel dat verschillende vormen van kennis (algemene expert kennis en lokale
kennis) en visies en wensen verbonden kunnen worden.
Een geïntegreerd afwegingskader maakt het mogelijk relevante diversiteit te combineren en
structureren zodat pragmatische mogelijkheden duidelijk en goed geïnformeerd zichtbaar
worden. Dit

afwegingskader structureert

de

diverse

inhoudelijke- en actor-inbreng:

verschillende vormen van kennis en visie. Een praktijkprocedure zorgt er bovendien voor dat
in voor eenieder duidelijke stappen, verschillende elementen die van belang geacht worden,
verzameld worden als informatiebasis, zorgt voor een duidelijke inbreng van verschillende
actoren in verschillende stappen en zorgt voor een pragmatische gefaseerde verwerking van
analyse naar debat naar actie.

Stap 1: opzet projectbegeleidingsgroepen
Stap 1a): institutionele analyse: trekkers PA en INBO
Institutionele processen:
o

Welke institutionele processen zijn van invloed op ons proces?

o

Welke institutionele processen proberen wij te beïnvloeden?

o

Welke institutionele processen proberen wij te betrekken?

o

Lokaal: Landduinen regio

o

Provinciaal: PA: departementen

o

Vlaams beleid

o

Wetenschap: proces (institutionele analyse, stakeholderanalyse, participatie,
decision support) & inhoudelijke/analytische kennis (institutionele analyse,
ecosysteemdiensten, ruimtelijke ordening, scenario’s); bv KUL (PhD-project)

-

Institutionele actoren:
o

Welke actoren spelen een belangrijke rol in die institutionele processen?
Welke zouden best bij ons proces betrokken zijn? In welke rol?
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o

Welke andere actoren hebben een belang bij ons proces? Welke zouden best
bij ons proces betrokken zijn? In welke rol?

Stap 1b): actor inclusie: trekkers: PA & INBO
Coördinatiegroep CG: PA, INBO, UA & VITO
-

Stuurgroep SG:
o

Doel: afstemming proces met bovenlokale actoren

o

Beleid en andere stakeholders:

o

-

-



PA: departementen



Vlaams: ANB, LNE, EZ, RO, VLM, ILVO, …?

Wetenschap:


Deliberatief proces



Analyse

Lokale klankbordgroep KG:
o

Doel: afstemming proces met lokale actoren

o

Gemeenten, belangenorganisaties, bewoners, …

Reservoir relevante actoren RA (incl CG, SG, KG): inzet nader te bepalen obv
volgende stappen

Stap 2: opzet proces: trekkers PA & INBO
-

Van analyse en deliberatie naar integratie, besluitvorming, actie, communicatie en
evaluatie

Stap 2a): opzet deliberatief spoor: trekkers: PA & INBO
Bottom-up inventarisatie ecosysteemdiensten
-

-

Backcasting: visievorming:
o

Wensbeelden voor Landduinen?

o

Kansen en belemmeringen realisatie wensbeelden

Advies besluitvorming tbv actie

Stap 2b): opzet analytisch spoor: trekkers: INBO, UA & VITO
Nadruk op ecosysteem diensten analyse
-

Andere…?

Stap 2c): opzet integratiespoor: trekkers INBO
Integratie deliberatief & analytisch spoor:

-

o

Definiëring alternatieven voor actie

o

Afwegingskader: multi-criteria analyse

Voorbereiding besluitvorming tbv actie

Stap 2d): opzet besluitvorming: trekkers PA & INBO
Opzet & uitvoering acties
Stap 2e): opzet actiespoor: trekkers PA
Opzet & uitvoering acties
Stap 2f): opzet integraal spoor externe communicatie: trekkers PA
Alle relevante actoren zo goed mogelijk informeren over belangrijke (tussen)stappen
en –uitkomsten gedurende het hele proces
-

Website-info, nieuwsbrief, (lokale) pers, …

Stap 2g): opzet spoor integrale evaluatie: trekkers INBO

www.inbo.be
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-

Participatieve evaluatie: doorheen alle stappen worden relevante actoren (afhankelijk
per onderdeel: CG, SG, KG, participanten) betrokken (vergadering, discussie,
bevraging) tbv evaluatie en eventuele bijsturing

Stap 3) voorleggen opzet (2) aan SG en KG
Stap 4) start analytisch deliberatief proces
Stap 5) integratie
Stap 6) besluitvorming
Stap 7) actie

Figuur 7: Overzichtschema stappenplan

48

www.inbo.be

Referenties
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). (2012). Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale
beschermingszones.

BE2100040

Bovenloop

van

Grote

Nete

met

Zammels

Broek,

rond

aantal

Langdonken en Goor.
Batelaan

O.

F.

De

Smedt.

1994.

Regionale

grondwaterstroming

een

kwelafhankelijke natuurgebieden, Vrije Universiteit Brussel.
Batelaan, O., Asefa, T., Van Campenhout, A. en De Smedt, F. (2000): Bepalen van de
regionale grondwaterstroming naar een aantal kwelgebieden in het landinrichtingsproject
Grote-Netegebied. Eindrapport studie in opdracht van VLM-Afdeling Herentals, VUBVakgroep
Hydrologie en Waterbouwkunde, 95 pp. + bijlagen.
Batelaan, O., Van Campenhout, A., Asefa, T. en De Smedt, F. (2002): Kwel- en infiltratie in
het landinrichtingsproject Grote-Netegebied: Effecten van ingrepen op landgebruik. Water
nummer 2.
Batelaan O., F. De Smedt & W.Huybrechts. 1996. Een kwelkaart voor het Nete-, Demer- en
Dijlebekken. Water, 91, 283-288.
Berten R., Hermans P. & Paelinckx D. (2000). Biologische Waarderingskaart. Verklarende
tekst bij kaartbladen 3-9-17. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 9. Brussel.
125pp. + 22 kaartbladen.
W.Huybrechts en O.Batelaan (1994) Kwelgebieden in de valleien van de Nete, de Demer en
de Dijle, een toelichting, Interne note IN.
De Blust G. & Meesters L (1978). Het Landschap van Bel (Geel). Monumenten en
Landschappen. 1978:33-44.
De Keersmaeker L., Rogiers N., Lauriks R. en De Vos B., 2001. GIS-data uitgewerkt voor
project VLINA C97/06 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen', studie uitgevoerd voor rekening van
de

Vlaamse

Gemeenschap

binnen

het

kader

van

het

Vlaams

Impulsprogramma

Natuurontwikkeling in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor natuurbehoud.
De Ridder, R. (1998): Rekening houden met kwel bij inrichtingsmaatregelen. Landschap
15(4): 231-233.
De Saeger S., Ameeuw G., Berten B., Bosch H., Brichau I., De Knijf G., Demolder H., Erens
G., Guelinckx R., Oosterlynck P., Rombouts K., Scheldeman K., T’jollyn F., Van Hove M., Van
Ormelingen J., Vriens L., Zwaenepoel A., Van Dam G., Verheirstraeten M., Wils C. &
Paelinckx D. (2010). Biologische Waarderingskaart versie 2.2. Rapporten van het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek 2010 (36). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (2010). Provinciale Prioritaire Soorten Provincie
Antwerpen. Provincie Antwerpen.
Meesters L (1978). Geologie en geomorfologie van het landschap van Bel. In: De Blust G. &
Meesters L (1978). Het Landschap van Bel (Geel). Monumenten en Landschappen. 1978:3344.

www.inbo.be

49

Paelinckx, D., De Saeger, S., Oosterlynck, P., Demolder, H., Guelinckx, R., Leyssen, A., Van
Hove, M., Weyembergh, G., Wils, C., Vriens, L., T'jollyn, F., Van Ormelingen, J., Bosch, H.,
Van de Maele, J., Erens, G., Adams, Y., De Knijf, G., Berten, B., Provoost, S., Thomaes, A.,
Vandekerkhove, K., Denys, L., Packet, J., Van Dam, G., Verheirstraeten, M. (2009).
Habitatkaart, versie 5.2. : indicatieve situering van de Natura 2000 habitats en de regionaal
belangrijke biotopen. Integratie en bewerking van de Biologische Waarderingskaart, versie 2.
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(4). Instituut voor Natuur
en Bosonderzoek: Brussel : Belgium. 92 pp.
Provincie Antwerpen. (2011). Landschapsbeelden biodiversiteit, uitgave van de deputatie van
de provincie Antwerpen, editie 2011.
Vandekerkhove K. (2012). Soortenrijkdom in structuurarme dennenbossen: contradictio in
terminis? Bosreservatennieuw nr. 12. Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek.
Van der Biest K., Staes J., Vrebos D. & Meire P. (2013). Ecosystem services of the land dune
region Middenkempen. Onderzoeksgroep ecosysteembeheer, Universiteit Antwerpen. Studie
uitgevoerd voor de Provincie Antwerpen.
Van der Molen P.C., Baaijens G.J., Grootjans A. & Jansen A. (2010). Landschapsecologische
systeemanalyse (LESA).
Wouters J. & Decleer K. (in voorbereiding). PotNat, een model voor het inschatten van de
abiotische kansrijkdom van natuurtypen in Vlaanderen.
Wouters, L. & Vandenberghe, N. (1994). Geologie van de kempen : een synthese. NIRAS.
Brussel, Belgium. ISBN 2-87209-143-2. 208 pp.
Van Reusel W; Cortens J., Jacobs M., Van Dyck H., 2005. Uitbreidingsmogelijkheden voor het
leefgebied van de met uitsterven bedreigde veldparelmoervlinder. Ministerie van de Vlaamse
gemeenschap, Afdeling AMINABEL, Brussel.
Wallis de Vries M.F. 2001. Soortbeschermingsplan voor de veldparelmoervlinder in het Grote
Nete-gebied. Vlaamse Landmaatschappij Herentals
Leyman

A.

en

Vandekerkhove

K.,

2004.

Beleidsondersteunend

onderzoek

rond

‘zonevreemde’ bossen, bosuitbreiding & A-locaties. Inventaris van potentieel ecologisch
waardevolle bossen in Vlaanderen – een GIS-analyse. IBW Bb R 2004.013. In opdracht van
AMINAL, afdeling Bos & Groen. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Geraardsbergen.
Al E. (red), 1995. Natuur in Bossen: Ecosysteemvisie Bos. IKC-Natuurbeheer , Rapport nr.
14, 330 pp.
Koop H., 1981. Vegetatiestructuur en dynamiek van twee natuurlijke bossen : het
Neuenburger en Hasbrucher Urwald. Pudoc, Wageningen, 112 pp.

50

www.inbo.be

Bijlage 1: Figuren kwel-infiltratiesystemen
toestromingstijden (Batelaan et al. 2000)
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Bijlage 2: Verspreidingskaarten provinciale prioritaire
soorten (PPS)
BROEDVOGELS
(1) Zwarte specht
(2) Boompieper
(3) Gekraagde roodstaart
(4) Boomleeuwerik
(5) Wielewaal
(6) Blauwborst
(7) Matkop
(8) Nachtegaal
(9) Ijsvogel
DAGVLINDERS
(10) Heivlinder
(11) Veldparelmoervlinder
LIBELLEN
(12) Beekrombout
(13) Bosbeekjuffer
(14) Variabele waterjuffer
(15) Glassnijder
(16) Noordse witsnuitlibel
(17) Tangpantserjuffer
(18) Kempense Heidelibel
(19) Venglazenmaker
SPRINKHANEN
(20) Moerassprinkhaan
(21) Wekkertje

PLANTEN
(27) Engels gras
(28) Grasklokje
(29) Buntgras
(30) Stekelbrem
(31) Ronde zonnedauw
(32) Klein tasjeskruid
(33) Borstelgras
(34) Echte guldenroede
(35) Veenpluis
(36) Eenjarige hardbloem
(37) Gewone dophei
(38) Kleine valeriaan
(39) Hengel
(40) Loos blaasjeskruid
(41) Krabbenscheer
(42) Pilvaren
(43) Moeraswederik
(44) Wilde gagel
PADDENSTOELEN
(45) Violette brandplekbekerzwam
(46) Fluwelige stekelzwam
(47) Brandplekbundelzwam
(48) Grote moeraszwavelkop
(49) Oliebolzwam
(50) Blauwvoetstekelzwam

ZOOGDIEREN
(22) Vleermuizen
SPINNEN
(23) Waterspin
(24) Stekelrugje
(25) Heidespoorspin
(26) Kleine heidehangmatspin
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(1) Zwarte specht

(2) Boompieper

(3) Gekraagde roodstaart

(4) Boomleeuwerik
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(5) Wielewaal

(6) Blauwborst

(7) Matkop

(8) Nachtegaal
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(9) IJsvogel

(10) Heivlinder

(11) Veldparelmoervlinder

(12) Beekrombout
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(13) Bosbeekjuffer

(14) Variabele waterjuffer

(15) Glassnijder

(16) Noordse witsnuitlibel
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(17) Tangpantserjuffer

(18) Kempense heidelibel

(19) Venglazenmaker

(20) Moerassprinkhaan
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(21) Wekkertje

(22) Vleermuizen

(23) Waterspin

(24) Stekelrugje
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(25) Heidespoorspin

(26) Kleine heidehangmatspin

(27) Engels gras

(28) Grasklokje
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(29) Buntgras

(30) Stekelbrem

(31) Ronde zonnedauw

(32) Klein tasjeskruid
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(33) Borstelgras

(34) Echte guldenroede

(35) Veenpluis

(36) Eenjarige hardbloem
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(37) Gewone dophei

(38) Kleine valeriaan

(39) Hengel

(40) Loos blaasjeskruid
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(41) Krabbenscheer

(42) Pilvaren

(43) Moeraswederik

(44) Wilde gagel
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(45) Violette brandplekbekerzwam

(47) Brandplekbundelzwam
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(46) Fluwelige stekelzwam

(48) Grote moeraszwavelkop
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(49) Oliebolzwam
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(50) Blauwvoetstekelzwam
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Bijlage 3: Kaarten
Kaart 1: Afbakening projectgebied (topografische kaart 1:50.000)
Kaart 2: Tertiaire geologische kaart
Kaart 3: Quartaire geologische kaart
Kaart 4: Digitaal Hoogtemodel (DHM)
Kaart 5: Waterlopen en deelbekkens
Kaart 6: Kwelgebieden
Kaart 7: Vereenvoudigde bodemkaart
Kaart 8: Profielontwikkeling bodem
Kaart 9: Biologische Waarderingskaart (BWK 2.0)
Kaart 10: Vegetatie en bodemgebruik (o.b.v. BWK 2.0)
Kaart 11: Vegetatie en bodemgebruik op landduinen (o.b.v. BWK 2.0)
Kaart 12: Karakteristieke biotopen valleigebieden (o.b.v. BWK 2.0)
Kaart 13: Habitatkaart en regionaal belangrijke biotopen (rbb’s)
Kaart 14: Ferrariskaart (1771-1777)
Kaart 15: Militaire kaarten Beverlo (1848-1853)
Kaart 16: Kaart Vander Maelen (ca. 1850)
Kaart 17: Topografische kaart ca. 1870
Kaart 18: Topografische kaart ca. 1890
Kaart 19: Topografische kaart ca. 1930
Kaart 20: Topografische kaart ca. 1960
Kaart 21: Bosleeftijdskaart (bosconstantie)
Kaart 22: Archeologische vindplaatsen (CAI)
Kaart 23: Speciale beschermingszones (Natura 2000)
Kaart 24: Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
Kaart 25: Beschermde Landschappen en ankerplaatsen
Kaart 26: Beschermde (beheerde) natuurgebieden
Kaart 27: Landschapseenheden
Kaart 28: POTNAT alluviale bossen
Kaart 29: POTNAT heide en open landduinen
Kaart 30: POTNAT zuurminnende eikenbossen
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Legende quartaire geologische kaart

