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Inleiding
De meeste open halfnatuurlijke habitats in Vlaanderen zijn de laatste decennia sterk in oppervlakte en
kwaliteit achteruitgegaan (zie o.a. Nara 1999, 2001, 2003). Daarmee samengaand zijn ook heel wat soorten
die aan deze habitats gebonden zijn in de problemen gekomen: uit het Natuurrapport blijkt immers dat de
meeste soorten die in hun voortbestaan zijn bedreigd of recent sterk zijn achteruitgegaan zich vooral
situeren in deze biotopen (heide, schraalgraslanden, soortenrijke valleigraslanden en akkers).
Door intensivering en versnippering van het open landschap (intensieve landbouw, ruilverkaveling,
bebouwing, aanleg van wegen, bebossing en verbossing van valleigraslanden en heide) is de laatste eeuw
de oppervlakte aan open biotopen sterk afgenomen. Ook de kwaliteit van de biotopen daalde sterk door
toegenomen deposities, verstoring van de waterhuishouding etc.
Open plekken binnen bos zijn steeds belangrijker geworden voor het overleven van soorten uit open
gebieden (bv. heide- en graslandsoorten), maar ook van soorten van overgangszones tussen open en
meer gesloten habitat, zoals mantel- en zoomvegetaties, die zich vroeger vaak manifesteerden op de
overgangszone tussen bos en landbouwgebied.
Zo merken we dat een aantal van die soorten van open terrein tegenwoordig vrijwel uitsluitend nog in
bossen voorkomen (bv. Addertong en Ruwe smele). Bospaden en open plekken in bos zijn vaak nagenoeg
de enige overblijvende graslandhabitat die niet onmiddellijk worden beïnvloed door drainage, meststoffen en
herbiciden. Bossen met voldoende open habitat kunnen bijgevolg een uitwijkmogelijkheid bieden aan
sommige lichtminnende plant- en diersoorten.
Ook de bossen en het bosbeheer zelf ondergingen in Vlaanderen grote veranderingen in de loop der tijd.
Tot in de 19de eeuw, en lokaal zelfs tot ver in de 20ste eeuw, waren de meeste (loof)bossen vrij lichtrijk, zowel
binnen als buiten de bosbestanden. Zo was hakhout en middelhoutbeheer courant in gebruik waardoor
cyclisch licht in de bestanden werd gebracht, en was ook bosbegrazing tot aan de instelling van de boswet in
1843 vaak voorkomend. Daarnaast kwamen verspreid in het bos kleinschalig heidegebiedjes, ruigtes,
hooilandjes en graasweides voor.
In het moderne bosbeheer wordt standaard gebruik gemaakt van hooghout, en wordt vaak met gelijkjarige
bestanden gewerkt. Vooral de jonge leeftijdsklassen komen veel voor (zeker in naaldhoutbossen). Een
verhoogde bestandsdichtheid en een groter grondvlak waren het gevolg. De bosbestanden werden
hierdoor een stuk donkerder. Ook de tussenliggende open terreinen geraakten in onbruik, gingen spontaan
verbossen of werden actief opgeplant. Als gevolg van deze verdonkering van de bosbestanden en het
verdwijnen van de open plekken verdwenen lichtminnende en lichtgebonden soorten of werden ze verdreven
naar de weinige resterende open plaatsen binnen bos zoals bosranden en bospaden.
Voor de echte schaduwminnende bossoorten was dit geen ongunstige evolutie zoals ook blijkt uit het NARA:
de echte bossoorten doen het immers globaal gezien goed en gaan er zelfs op vooruit. Een belangrijk deel
van de totale soortendiversiteit van het bos is echter gebonden aan lichtrijke condities en komt vaak in de
verdrukking. In Central Lincolnshire (GB) vonden Peterken en Francis (1999) dat op een totaal van 467
plantensoorten die in 362 bossen werden waargenomen, 60 % van de soorten voorkwamen in open ruimte
habitats (paden, dreven, open plekken in het kroondak, permanente open plekken, externe bosranden,
vijvers en waterlopen). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de Vlaamse situatie (61 % vs. 39 %) (Hermy &
Vandekerkhove, 2004). Binnen bosgebieden zijn de plantensoorten en gemeenschappen van dergelijke
meer lichtrijke habitats meer bedreigd dan de typische bossoorten.

Anderzijds mogen de ‘refuge’kwaliteiten van bos voor wat betreft zeer zeldzame open habitat soorten ook
niet overschat worden. De flora van dergelijke open plekken binnen bossen zal meestal een
‘rompgemeenschap’ blijven van de oorspronkelijke goed ontwikkelde halfnatuurlijke graslanden omdat de
meest zeldzame soorten van dergelijke graslanden nooit kans zagen zich tijdig binnen het bos te vestigen
(Boonen et al., 2002; Piessens et al., 2005b). Het bos vormt dus geen refugium voor de totale Vlaamse flora
maar blijft toch een schatkamer van soorten, waaronder vele soorten uit heiden en graslanden die vroeger
algemeen voorkwamen.
Het veranderde bosbeeld (een verminderd aandeel open habitat binnen bos) en het verdwijnen van een
groot deel van het natuurlijke areaal van open habitatsoorten buiten bos, maken het noodzakelijk om meer
aandacht te besteden aan het behoud, de ontwikkeling en de creatie van open en halfopen vegetaties, en dit
zowel bij het beheer van openbare en privé-bossen, als bij het beheer van natuurreservaten.
De laatste decennia wordt het ecologische belang van bospaden, mantel- en zoomvegetaties en lichtrijke
situaties in bossen dan ook meer en meer ingezien en wordt hieraan in het natuurbehoud en bosbeheer
steeds meer aandacht besteed (zie ook het thema van de derde ‘bossendag’ van de bossenwerkgroep van
Natuurreservaten in 2001: ‘Licht in het bos’).
In de beheersvisie voor de domeinbossen van het Agentschap voor Natuur en Bos vormt de creatie van
open plekken met het oog op het verhogen van de natuurwaarde een belangrijk aandachtspunt. De
beheersvisie spreekt in hoofdstuk 3.7.3. over 5-15% open plekken per bosgebied. Een dienstnota ‘open
plekken’ werd opgesteld (2001) en begin 2006 uitgebreid in een geïntegreerde dienstnota betreffende de
definitie van bos, ontbossingen en open plekken binnen bos (2006).
In het kader van natuurontwikkeling en natuurbeheer wordt gewerkt aan herstel en uitbreiding van de
genoemde bedreigde open habitats. Dit houdt in dat er veel aandacht is voor open plekken in bossen, en het
herstellen van traditionele beheervormen (hak- en middelhout, begrazing).
Ook ontbossingen zijn hierbij vaak aan de orde: bossen bieden hierbij immers vaak de locaties met de
beste potenties voor herstel van open biotopen (aanwezigheid zaadbank, niet bemest,…). In de
erkenningsdossiers en beheersplannen zijn dan ook vaak expliciete of impliciete voorstellen tot kleinschalige
ontbossing en herstel en creatie van open structuren opgenomen. Het Agentschap voor Natuur en Bos wordt
adviseert deze dossiers.
Net als bij andere aspecten van het beheer bestaat hier echter ook het gevaar voor 'overijverigheid', en
worden bepaalde ontbossingen voorgesteld zonder voldoende na te gaan wat de meerwaarde of slaagkans
is van deze maatregel. Een goede afweging tov. andere beheerskeuzes en de daaraan gekoppelde
natuurwaarden is derhalve nodig.
Voor beide aspecten (zowel het beheer van de eigen domeinen, als beoordeling van externe dossiers) was
er bij het Agentschap voor Natuur en Bos daarom dringend nood aan een goed onderbouwd, maar tegelijk
praktische handleiding en een afwegingskader die toelaten om op een doordachte manier in te schatten :
- of een ontbossingvoorstel of het creëren van open plekken in een welbepaald gebied of ruimere regio
een duidelijke meerwaarde kan betekenen
- welke de slaagkansen zijn van de vooropgestelde doelstellingen voor de open plek die men wenst te
creëren
- in hoeverre de voorgestelde inrichting (gesloten bos, interne en externe randen, open plekken) een
goede ruimtelijke structuur vormt in functie van de doelstellingen op complex- of op landschapsniveau.

Onderliggend rapport levert informatie aan op basis van literatuurgegevens en terreinervaring, ten behoeve
van een bruikbaar beoordelingskader voor de creatie van open plekken of het uitvoeren van kleinschalige
ontbossingen vanuit natuurbehoudsoverwegingen binnen bosverband.
Het was met andere woorden de bedoeling om de bestaande kennis betreffende herstel en ontwikkeling van
biotopen en soorten van open terreinen in bossen te bundelen, en daaruit een afwegingskader op te maken
dat toelaat verantwoorde keuzes te maken wat betreft open plekken in de domeinbossen, en correcte goed
onderbouwde adviezen te formuleren bij de evaluatie van voorstellen van kleinschalige ontbossingen in
functie van natuurbehoud binnen bos- en natuurbeheers- en inrichtingsplannen.
Hierbij wordt er bijzonder op gelet dat de ingreep een meerwaarde kan realiseren: het open doeltype moet
een hogere natuurwaarde hebben dan de uitgangssituatie (bos) in de landschappelijke context, en
bovendien moeten de slaagkansen correct en realistisch ingeschat worden. Enkel dan zal de actieve creatie
van open plekken en ontbossing ook gunstig geadviseerd worden. Overijverigheid, overhaaste ingrepen en
onrealistische inschattingen vormen immers belangrijke valkuilen binnen deze thematiek.
Bij de beoordeling van concrete voorstellen tot creatie van open plekken en ontbossingen spelen naast
objectiveerbare feitgegevens (bv. de ecologische vereisten van een soort) ook subjectieve aspecten van
appreciatie en beleidsopties een belangrijke rol.
Dit rapport benadert dit thema vanuit een invalshoek die eerder neigt naar bosbehoud (enkel ontbossen
indien een duidelijke meerwaarde aangetoond wordt). Dit rapport pretendeert niet de enige waarheid te
propageren of een rechtlijnig mathematisch beslissingsmodel aan te leveren, maar wél een denkproces te
stimuleren dat de aanvrager/beheerder verplicht om een aantal essentiële gegevens te verzamelen en
afwegingen te maken vooraleer tot de actie over te gaan. Tegelijk levert het rapport de nodige
basisinformatie om de effectiviteit en haalbaarheid van de maatregel in te schatten. De eigenlijke beslissing
blijft echter afhankelijk van individuele keuzes en omstandigheden.

Leeswijzer
De kern van het rapport is HOOFDSTUK 6. Hier vindt u een Checklist bij de aanvraag of bij de invulling
van het beheer in relatie tot open plekken in bos. Op deze manier wordt op een min of meer
gestandaardiseerde wijze stilgestaan bij de belangrijkste punten in verband met actuele- en potentiële
natuurwaarde en potenties tot herstel.
HOOFDSTUK 2 kadert enkele belangrijke wetteksten en richtlijnen die gevolgen hebben in verband met
open plekken en kleinschalige ontbossingen. Om te vermijden dat belangrijke nuances zouden verloren
gaan, zijn uit deze wetteksten de artikels of paragrafen die belangrijk zijn, integraal overgenomen.
HOOFDSTUK 3 bundelt nog eens de belangrijkste conclusies uit Hoofdstuk 2. Hier worden enkele juridische
en beleidsmatige definities ivm open plekken en ontbossing samengevat.
HOOFDSTUK 4 levert achtergrondinformatie aan over belangrijke aspecten die aan bod komen als er een
ontbossing of de creatie van open plekken wordt afgewogen.
De becommentarieerde vragenlijst in HOOFDSTUK 6 verwijst indien nodig naar HOOFDSTUK 4
(Literatuurstudie) waar enkele zaken meer in detail worden beschreven (bv. welke methodieken bestaan om
potenties van herstel van een biotoop in te schatten, waarom zijn die open plekken nu zo belangrijk, en over
welke soorten en gemeenschappen praten we? Hoe moeten deze open habitat beheerd worden? Wat zijn de
potenties van herstel van de verschillende open en halfopen vegetaties?).

HOOFDSTUK 5 gaat dieper in op de criteria die belangrijk zijn bij de afweging. Hoe kan de natuurwaarde
van een biotoop ingeschat worden?
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1 Doelstelling
Deze studie heeft het aanleveren van informatie als doel, op basis van literatuurgegevens en terreinervaring
en ten behoeve van een bruikbaar beoordelingskader voor de creatie van open plekken of het uitvoeren van
kleinschalige ontbossingen in functie van natuurontwikkeling binnen bosverband.
Het is met andere woorden de bedoeling om de bestaande kennis betreffende herstel en ontwikkeling van
biotopen en soorten van open terreinen in bossen te bundelen, en daaruit een afwegingskader op te maken
dat toelaat verantwoorde keuzes te maken wat betreft open plekken in de domeinbossen, en correcte, goed
onderbouwde adviezen te formuleren bij de evaluatie van voorstellen van kleinschalige ontbossingen in
functie van natuurbehoud binnen bos- en natuurbeheerplannen.

Strategie
Het afwegingskader steunt op 3 pijlers (zie figuur op de volgende pagina):
1. Inschatten van de actuele natuurwaarde van een biotoop (gele blok)
2. Inschatten van de potentiële natuurwaarde van een biotoop (roze blok)
(Inschatten van de slaagkansen van de vooropgestelde doelstellingen voor de habitat die men wenst te
creëren)
3. De eigenlijke afweging (groene blok, blauwe blok):
Betekent een ontbossingvoorstel of het creëren van open plekken in een welbepaald gebied een
duidelijke meerwaarde (natuurwinst ipv natuurverwisseling)?
In hoeverre vormt de voorgestelde structuur (gesloten bos, interne en externe randen, open
plekken) een goede ruimtelijke structuur in functie van de doelstellingen op complexniveau?
Is ontbossing nodig of kunnen de doelstellingen bereikt worden binnen het reguliere beheer?
Gezien ‘ontbossingen’ in principe in tegenspraak zijn met het Vlaamse bosbeleid dat integendeel een
uitbreiding van het bosareaal voorziet, en gezien de grotere werklast die met de streefbeelden in de open en
halfopen sfeer gepaard gaan, wordt hier een vrij ‘conservatieve’ premisse aangenomen : enkel wanneer het
streefbeeld een significante meerwaarde bezit ten opzichte van de actuele natuurwaarde van het aanwezige
bos (in de ruime landschappelijke context), en deze doelstelling niet via bijsturing van het reguliere beheer
kan worden bereikt, is het wenselijk/aanvaardbaar dat de vooropgestelde open en halfopen structuren
worden gecreëerd of verder ontwikkeld. Er wordt dus nagegaan of bij nieuwe creatie een effectieve
‘ontbossing’ noodzakelijk is, of gelijkaardige resultaten ook bereikt kunnen worden via een optimalisatie van
het beheer met permanente en niet-permanente open plekken.
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2 Juridisch en beleidsmatig kader
In onderstaande paragrafen wordt samengevat in welk juridisch en beleidsmatig kader de creatie van open
plekken en de uitvoering van kleinschalige ontbossingen zich situeert.
Uit de verschillende documenten werden relevante artikels of paragrafen woordelijk overgenomen. De tekst
in cursief zijn eigen opmerkingen.
In hoofdstuk 3: Definities worden de belangrijkste conclusies uit deze documenten gebundeld.

2.1

Juridisch kader

Juridische documenten hebben een wettelijke betekenis. Zo zijn er wetten op federaal niveau, decreten op
gewestelijk niveau en Europese richtlijnen op Europees niveau. Sommige artikels uit deze wetteksten
worden in een Besluit van de Vlaamse regering (uitvoeringsbesluit) verder gespecificeerd.

2.1.1

Bosdecreet (DVG 13/06/1990)

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 3. § 1. Onder de voorschriften van dit decreet vallen: de bossen, zijnde grondoppervlakten waarvan de
bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna
en flora behoren en die één of meer functies vervullen.
§ 21. Onder de voorschriften van dit decreet vallen eveneens:
1. de kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren;
2. niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het bos, zoals de boswegen, de
brandwegen, de aanpalende of binnen het bos gelegen stapelplaatsen, dienstterreinen en
ambtswoningen;
3. bestendig bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrustingen binnen het bos;
4. de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst, onder meer die van
populier en wilg; uitgezonderd de korte-omloop-houtteelt waarvan de aanplant plaatsgevonden heeft
op gronden die op dat ogenblik gelegen zijn buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden zoals bedoeld
in artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
5. de grienden.
§ 31 Onder de voorschriften van dit decreet vallen niet:
1. de fruitboomgaarden en fruitaanplantingen;
2. de tuinen, plantsoenen en parken
3. de lijnbeplantingen en houtkanten, onder meer langs wegen, rivieren en kanalen
4. de boom- en sierstruikkwekerijen en arboreta die buiten het bos zijn gelegen;
5. de sierbeplantingen

1

Gewijzigd door Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie van 19/5/2006 (B.S. 20/6/2006)
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6. de aanplantingen met naaldbomen die uitsluitend bestemd zijn voor de verkoop als kerstboom.
Een aanplanting wordt geacht niet langer aan deze voorwaarde te voldoen wanneer de
gemiddelde hoogte van het bestand 4 meter heeft bereikt.
7. alle tijdelijke aanplantingen met houtachtige gewassen in uitvoering van de verordeningen van
de Europese Gemeenschap voor wat betreft het uit productie nemen van bouwland;
8. de wissenteelt waarvan de bovengrondse massa periodiek tot maximaal drie jaar na de
aanplanting of na de vorige oogst, in zijn totaliteit wordt geoogst.
Art. 4. In de zin van dit decreet wordt verstaan onder:
31. bebossing: bezetting met bomen of houtachtige struikvegetaties, door menselijke ingreep of spontaan,
van een oppervlakte die daardoor onder het toepassingsgebied van dit decreet komt te vallen;
111: herbebossing: bezetting met bomen of houtachtige struikvegetaties, door menselijke ingreep of
spontaan, van een oppervlakte die reeds onder het toepassingsgebied van dit decreet viel;
12. kaalslag: het kappen van het bosbestand zonder aan de grond een ander gebruik te geven; (verv. decr.
18 mei 1999, art. 3, I: 2 augustus 1999)]
15. ontbossen: iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een
andere bestemming of gebruik wordt gegeven; (verv. decr. 18 mei 1999, art. 3, I: 2 augustus 1999)
HOOFDSTUK V: HET BEHEER VAN DE BOSSEN
AFDELING 2: HET BEHEERSPLAN
Art. 47.
In afwijking van artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996, is in natuurreservaten, conform dit decreet, voor ontbossing voorzien in het beheersplan,
goedgekeurd krachtens de wetgeving op het natuurbehoud, enkel een voorafgaande eenvoudigde melding
aan de ambtenaar vereist. Van deze melding stelt de ambtenaar onverwijld het college van burgemeester en
schepenen en de administratie Ruimtelijke Ordening in kennis. (verv. decr. 21 oktober 1997, art. 68, I: 20
januari 1998)]
HOOFDSTUK VII: BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE PRIVE-BOSSEN
Art. 87
Voor de rooiing binnen een termijn van 12 jaar na de aanplanting of de laatste exploitatie van de in het
vorig lid2 bedoelde houtachtige gewassen of spontane bebossing, is in afwijking van [artikel 42 van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, (verv. B.V.R. 22 oktober
1996, art. 7, I: 25 maart 1997)] enkel een voorafgaande eenvoudige melding van de rooiing aan de
landbouwkundig ingenieur van de Dienst Landbouw en de ambtenaar vereist. Van deze melding stelt de
ambtenaar onverwijld het College van Burgemeester en Schepenen en het Bestuur van Ruimtelijke
Ordening in kennis. De hiervoor bedoelde termijn kan door de Vlaamse regering worden aangepast.
(De termijn binnen dewelke tot rooiing mag overgegaan worden na voorafgaande eenvoudige melding, wordt verlengd
tot 22 jaar. De termijn na de laatste exploitatie binnen dewelke tot rooiing mag overgegaan worden na voorafgaande
eenvoudige melding, wordt ingekort tot 3 jaar. Zie: B.V.R. 26 juni 1996, B.S., 27 september 1996)

2

Voor de beplanting met houtachtige gewassen van gronden gelegen in agrarisch gebied is, behalve de in artikel 35bis, § 5 van het
Veldwetboek vereiste vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen, ook het eensluidend advies van de
landbouwkundige ingenieur van de Dienst Landbouw en de ambtenaar vereist, op straffe van geldboete van zesentwintig tot honderd
frank; onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 36bis van het Veldwetboek.
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HOOFDSTUK VIII: DE BOSBESCHERMING
[Art. 90bis. (ingev. decr. 21 oktober 1997 – decreet houdende wijziging van artikel 90bis van het bosdecreet
van 13 juni 1990)]
§ 1. Een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing kan niet worden verleend tenzij in de hierna
vermelde gevallen:
1° ontbossing met het oog op werken van algemeen belang bedoeld in artikel 103 van het decreet
van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
2° ontbossing in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin;
3° ontbossing in zones die volgens de geldende plannen van aanleg of de ruimtelijke
uitvoeringsplannen gelijk te stellen zijn met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de
ruime zin;
4° ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling.
De stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing wordt verleend na voorafgaand advies van het
Bosbeheer. Het advies wordt verleend op verzoek van de vergunningverlenende overheid. Als het advies
niet wordt verleend binnen dertig dagen, wordt het geacht gunstig te zijn.
Voor andere ontbossingen dan deze genoemd in het eerste lid, kan de Vlaamse regering, op individueel en
op gemotiveerd verzoek van diegene die in aanmerking wenst te komen voor een vergunning tot ontbossen,
de ontheffing toestaan van het verbod tot het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning tot
ontbossing, met inachtneming van de wetgeving inzake de ruimtelijke ordening en na advies van het
Bosbeheer. De Vlaamse regering bepaalt nadere regelen inzake de ontheffing van dit verbod. (zie verder
BVR 16/2/2001).
§ 2. Met het oog op het behoud van een gelijkwaardig bosareaal,
1° wordt door de houder van de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing compensatie gegeven voor
de in § 1 bedoelde ontbossing;
§ 4. De compensatie wordt gegeven op één van de volgende wijzen:
1° in natura; (verv. decr. 17 juli 2000, art. 2, I: 23 maart 2001)
2° door storting van een bosbehoudsbijdrage; (verv. decr. 21 december 2001, art. 16, I: 1 januari 2002)
3° door een combinatie van 1° en 2°.
Art. 90 § 7. De in § 2 bedoelde compensatieplicht geldt niet voor gronden die spontaan bebost zijn na het
in werking treden van dit decreet, voorzover deze spontane bebossing de leeftijd van tweeëntwintig jaar
niet heeft bereikt.
Art. 95.
Bij elke onrechtmatig uitgevoerde kapping, hetzij een ontbossing, hetzij een afwijking van het
goedgekeurde beheersplan, hetzij een kaalslag, hetzij andere onrechtmatige handelingen die schade
veroorzaken aan de bossen, beveelt de rechtbank, op vordering van de Vlaamse regering of van de
bevoegde ambtenaar of aangestelde, maatregelen tot herstel gaande tot herbebossing van de ontboste,
kaalgekapte of beschadigde percelen of van een soortgelijke oppervlakte inhouden volgens een door het
Bosbeheer goedgekeurd ontwerp. (verv. decr. 18 mei 1999, art. 62, I: 2 augustus 1999).
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2.1.2

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten
onderworpen aan milieueffectrapportage (BVR10/12/2004; B.S. 17/02/2005).

Artikel 2. §1. De categorieën van projecten waarvoor overeenkomstig artikel 4.3.2. §1, §2 en §3 van het
decreet een project-MER moet worden opgesteld, zijn vermeld in bijlage I en bijlage II van dit besluit.

Bijlage II
De categorieën van projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2, § 2 en § 3 van het decreet aan de projectm.e.r. worden onderworpen maar waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan
indienen.
d)

- Eerste bebossing voor zover de oppervlakte 10 ha of meer bedraagt.
- Ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik voorzover de
oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voorzover artikel 87 van het Bosdecreet niet van toepassing
is.

2.1.3

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van
ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing (BVR 16/02/2001, B.S. 23/03/2001)

Art. 17. De aan de stedenbouwkundige vergunningsplicht onderworpen ontbossing wordt vrijgesteld van de
compensatieplicht voor de eerste vijf are indien zij uitgevoerd wordt in het licht van de woningbouw op
percelen kleiner dan twaalf are in zones met de bestemming woongebied in de ruime zin of in zones met een
daarmee gelijk te stellen bestemming.
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing kan slechts eenmaal de in het eerste
lid bedoelde vrijstelling van de compensatieplicht bekomen. Bovendien kan hij deze vrijstelling slechts
bekomen indien hij een natuurlijke persoon is en hij op datum van zijn aanvraag niet reeds de volle
eigendom heeft van een woning.
De wijze waarop de compensatie dient te gebeuren, is bepaald in AFDELING 1 WIJZE VAN COMPENSATIE
van HOOFDSTUK II van het Besluit : Compensatie voor ontbossing en voor verkaveling van beboste grond.

2.1.4

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (DVG 21/10/1997, B.S.
10/01/1998)

Het decreet op het natuurbehoud is een zeer ruim kaderdecreet dat hoofdstukken bevat in relatie tot
natuurbeleid, natuurbehoud in het algemeen, gebiedsgericht en het soortgericht beleid.
In dit kaderdecreet worden twee zeer belangrijke principes ingevoerd: het stand-still principe en de
zorgplicht. Het stand-still principe zegt dat er geen natuur meer verloren mag gaan, de zorgplicht formuleert
dat iedereen die handelingen verricht en die kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke
omgeving daardoor vernietigd of beschadigd kunnen worden, verplicht is maatregelen te nemen om de
vernietiging of schade te voorkomen, te beperken of te herstellen.
Art. 8. De Vlaamse regering neemt alle nodige maatregelen ter aanvulling van de bestaande regelgeving om
over het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest de milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is voor het

2-8

behoud van de natuur en om het standstill-beginsel toe te passen zowel wat betreft de kwaliteit als de
kwantiteit van de natuur.
Art. 14. Iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan
vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of
ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden
gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te
herstellen.
De Vlaamse regering kan een code van goede natuurpraktijk vaststellen die de in het voorgaande lid
bedoelde zorgplicht verduidelijkt. (verv. decr. 19 juli 2002, art. 6, I: 10 september 2002).

2.1.5

BVR betreffende de beheerplannen van bossen (27/06/2003)

Art. 3. § 1.
Het beheerplan van een openbaar bos en het beheerplan van een privé-bos gelegen in het VEN,
bevatten de gegevens, vermeld in bijlage I. Deze beheerplannen moeten worden opgesteld met
inachtneming van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de criteria voor
duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse gewest.

2.1.6

BVR tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het
Vlaamse Gewest (27/06/2003)

HOOFDSTUK 5 : Criteria voor het behoud en de bevordering van de biologische diversiteit.
2° Indicator 5.1.2: Het bos en zijn beheer zijn getoetst op de aanwezigheid en het voortbestaan van
zeldzame, bedreigde en wettelijk beschermde plant- en diersoorten, alsook indicatorsoorten van oud bos.
(…….) Voor die natuurelementen worden de nodige maatregelen genomen om de instandhouding van hun
habitat te garanderen. (…….) Tevens wordt rekening gehouden met specifieke natuurelementen zoals
beken, poelen, vennen en bronnen, open plekken en natuurlijke rand- en overgangssituaties (mantelen zoomvegetaties) en de aan deze habitats gebonden soorten.
3° Indicator 5.1.3: Bij beslissingen over het beheer en gebruik van alle bostypen is uitdrukkelijk rekening
gehouden met de eisen die zeldzame, bedreigde en wettelijk beschermde plant- en diersoorten stellen
aan hun habitat.
2° Indicator 5.3.2: Bij het beheer van het bos worden kansen geboden, maximaal rekening houdend met
natuurontwikkeling en dat minimaal voor 5 % van de totale oppervlakte onder beheerplan. Dit gebeurt
bij voorkeur in die bestanden met een reeds aanwezige of potentiële natuurwaarde. Aangepast beheer van
open plekken en bosranden komen eveneens in aanmerking. (…….)
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2.1.7

Besluit van de Vlaamse regering behoudende de maatregelen ter uitvoering van het
gebiedsgerichte beleid (BVR 21/11/2003)

Art. 8. § 2. In de natuurrichtplannen met betrekking tot de groengebieden en de bosgebieden en de met
deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of ruimtelijke
uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening en het VEN kunnen de beschermingsvoorschriften
worden opgenomen zoals voorzien in afdeling 2.
§ 3. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in § 1 en § 2, kunnen de natuurrichtplannen met betrekking tot
een speciale beschermingszone de beschermingsvoorschriften zoals voorzien in afdeling 2 opnemen in
zoverre dit noodzakelijk is om te voldoen aan de vereisten van artikel 36ter, § 1 en § 2 van het decreet.
AFDELING 2
ONDERAFDELING B: BIJKOMENDE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BOSBEHEER
Art. 11. § 1. Een natuurrichtplan kan een zone aanduiden waarbinnen aan de bosbeheerders strengere
maatregelen worden opgelegd dan de criteria voor duurzaam bosbeheer, zoals bepaald in uitvoering van
artikel 41, tweede lid Bosdecreet, teneinde de gebiedsvisie van een natuurrichtplan te verwezenlijken. Deze
zones komen in aanmerking voor subsidiëring in uitvoering van het Bosdecreet.
§ 2. De zones, genoemd in § 1, kunnen aangeduid worden voor de bescherming of het herstel van de
volgende habitats:
volgende boshabitats in Vlaanderen:
a) Gagelstruweel (Sm);
b) Vochtig Wilgenstruweel op venige of zure grond (So);
c) Zuur duinbos (Qd);
d) Duindoornstruweel (Sd);
e) Brem- en Gaspeldoornstruweel (Sg);
f) Doornstruweel (Sp);
g) Spontaan struweel van allerlei aard (Sz);
h) Vochtig, meso- tot eutroof wilgenstruweel (Sf);
i) Oligotroof elzenbos met veenmossen (Vo);
j) Mesotroof elzenbos met zeggen (Vm);
k) Venig berkenbos (Vt);
l) Alluviaal essen/olmenbos (Va);
m) Nitrofiel alluviaal elzenbos (Vn);
n) Vochtig elzen/eikenbos met eventueel Haagbeuk (Vf);
o) Elzen-Essenbos van bronnen en bronbeken (Vc);
p) Open bos en/of heide en schraalland met boom- en struikopslag (tot max. 60 %) (kruidlaag bestaat uit de
streefbeelden Hm, Ha, Hn, Ce, Cg, Ct en Cv);

heiden, waterrijke gebieden, duinvegetaties en historisch permanente graslanden, voor zover het
bestendig bosvrije bosoppervlakten conform artikel 3, § 2 van het Bosdecreet betreft.
Art. 12. Ter realisatie van de gebiedsvisie van een natuurrichtplan kunnen volgende activiteiten of
handelingen worden verboden:
1° het aanplanten van bomen of struiken in functie van het behoud van flora en fauna die gebonden is
aan open landschaptypes
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2.1.8

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van beheerders van
openbare en privé-bossen (27/06/2003)

HOOFDSTUK IV :SUBSIDIE VOOR DE BEVORDERING VAN DE ECOLOGISCHE BOSFUNCTIE
Art. 17. § 1. Een jaarlijkse subsidie kan toegekend worden aan iedere bosbeheerder die beschikt over een
beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer, vastgesteld ter uitvoering van artikel 41,
tweede lid van het decreet. De subsidie wordt enkel toegekend als de in het goedgekeurde beheerplan
bepaalde beheerwerkzaamheden en beheerrichtlijnen uitgevoerd of nageleefd worden voor zover die van
belang zijn om de in het beheerplan vooropgestelde beheerdoelstellingen te halen.
§ 2. Het bedrag van deze subsidie bedraagt 50,00 euro per hectare voor bestanden bedoeld in artikel 18, §
1, 3° en 4°. Voor natuurbeheer zoals bepaald in artikel 18, § 1, 1° en 2°, is dit bedrag 125,00 euro.
§ 3. De subsidie wordt per kalenderjaar toegekend.
Art. 18. § 1. De in artikel 17 vermelde subsidie wordt toegekend voor elk in het beheerplan vermeld bestand
dat aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoet, en dat ten minste tot het einde van de looptijd
van het goedgekeurde bosbeheerplan. De subsidie wordt toegekend vanaf het eerste volledige kalenderjaar
waarin het bestand aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
1° natuurbeheer, zoals bepaald in artikel 2, 13°, van het decreet natuurbehoud, van bestanden die als
bestendig bosvrije bosoppervlakten conform artikel 3, § 2, van het decreet beschouwd worden;
2° beheer van bestanden op basis van een bosnatuurdoeltype in overeenstemming met de bepalingen van
het natuurrichtplan conform artikel 48 van het decreet natuurbehoud. Minstens 90 procent van het grondvlak
van deze bestanden moet ingenomen worden door boomsoorten uit bijlage I, uitgezonderd de grove den. De
subsidie wordt toegekend vanaf het eerste volledige kalenderjaar waarin het bestand voldoet aan de
bepalingen van het natuurdoeltype zoals vastgesteld in het natuurrichtplan;
3° door boomsoorten uit bijlage I, gevoegd bij dit besluit, gedomineerde bestanden met een oppervlakte van
minstens 50 are. Deze boomsoorten moeten minstens 90 procent van het grondvlak van het bestand
innemen. Voor de grove den wordt de subsidie pas toegekend vanaf een bestandsleeftijd van 70 jaar. Het
aantal oude dennen moet minstens 30 per hectare bedragen;
4° bestanden die, ter uitvoering van artikel 42 van het decreet, erkend werden als zaadbron of zaadbestand
van inheemse bomen en struiken en waar effectief zaad geoogst wordt. Deze bestanden moeten dusdanig
beheerd worden dat de oogst van de zaden effectief mogelijk is.

2.1.9

Europese Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna – Habitatrichtlijn

De Europese Unie vaardigde deze richtlijn uit met de instandhouding van habitats en soorten van
communautair belang als doelstelling. Om dit te bereiken moeten door de lidstaten gebieden aangemeld
worden bij de Europese Commissie, die deze vervolgens afbakent als speciale beschermingszones (SBZ).
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Uit Art. 2 :
1. Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het
instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied
van de Lid-Staten waarop het Verdrag van toepassing is.
2. De op grond van deze richtlijn genomen maatregelen beogen de natuurlijke habitats en de wilde dier- en
plantensoorten van communautair belang in een gunstige staat van instandhouding te behouden of
te herstellen.
In Art. 1 worden enkele begrippen gedefinieerd:
a) instandhouding: een geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel van natuurlijke
habitats en populaties van wilde dier- en plantesoorten in een gunstige staat van instandhouding als bedoeld
in de letters e) en i);
e) staat van instandhouding van een natuurlijke habitat: de som van de invloeden die op de betrokken
natuurlijke habitat en de daar voorkomende typische soorten inwerken en op lange termijn een verandering
kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of die van
invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische soorten op het in artikel
2 bedoelde grondgebied.
De “staat van instandhouding” van een natuurlijke habitat wordt als “gunstig” beschouwd wanneer:
— het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen dat gebied
stabiel zijn of toenemen
— de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de afzienbare
toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan
— de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is als bedoeld in letter i);
i) staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die op de betrokken
soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de verspreiding en de grootte
van de populaties van die soort op het in artikel 2 bedoelde grondgebied.
De “staat van instandhouding” wordt als “gunstig” beschouwd wanneer:
— uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare
component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal
blijven
— het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen
worden
— er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die
soort op lange termijn in stand te houden;
(Art. 4 lid 5) Zodra een gebied op de lijst gebieden van communautair belang, waarop de gebieden met een
of meer prioritaire typen natuurlijke habitats of een of meer prioritaire soorten staan aangegeven, is
geplaatst, gelden voor dat gebied de bepalingen van artikel 6, leden 2, 3 en 4.
Art. 6; 2 : 2. De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en
er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die
factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben.
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Als referentietoestand van de kwaliteit van de habitats geldt de datum van toepassing van de richtlijn
92/43/EEG, of de datum van de aanwijzing of erkenning door een Lid-Staat overeenkomstig Richtlijn
79/409/EEG (Vogelrichtlijn), indien deze datum later valt (Art. 7).

2.1.10 Europese Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn).
Besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988, 20 september 1996, 23 juni 1998
en 17 juli 2000.
Artikel 1
1 . Deze richtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten
op het Europese grondgebied van de Lid-Staten waarop het Verdrag van toepassing is . Zij betreft de
bescherming , het beheer en de regulering van deze soorten en stelt regels voor de exploitatie daarvan .
2 . Deze richtlijn is van toepassing op vogels , hun eieren , hun nesten en hun leefgebieden .
(…)
Artikel 2
De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen om de populatie van de in artikel 1 bedoelde soorten op een
niveau te houden of te brengen dat met name beantwoordt aan de ecologische , wetenschappelijke en
culturele eisen , waarbij zij tevens rekening houden met economische en recreatieve eisen .
Artikel 3
1 . Met machtneming van de in artikel 2 genoemde eisen nemen de Lid-Staten alle nodige maatregelen om
voor alle in artikel 1 bedoelde vogelsoorten een voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en een
voldoende omvang ervan te beschermen , in stand te houden of te herstellen .
Voor de bescherming , de instandhouding en het herstel van biotopen en leefgebieden worden in de eerste
plaats de volgende maatregelen getroffen :
a ) instelling van beschermingszones ;
b ) onderhoud en ruimtelijke ordening overeenkomstig de ecologische eisen van leefgebieden binnen
en buiten de beschermingszones ;
c ) herstel of weer aanleggen van vernietigde biotopen ;
d ) aanleg van biotopen .
Artikel 4
1 . Voor de leefgebieden van de in bijlage I vermelde soorten worden speciale beschermingsmaatregelen
getroffen , opdat deze soorten daar waar zij nu voorkomen , kunnen voortbestaan en zich kunnen
voortplanten .
In dat verband wordt gelet op :
a ) soorten die dreigen uit te sterven ;
b ) soorten die gevoelig zijn voor bepaalde wijzigingen van het leefgebied ;
c ) soorten die als zeldzaam worden beschouwd omdat hun populatie zwak is of omdat zij slechts
plaatselijk voorkomen;
d ) andere soorten die vanwege de specifieke kenmerken van hun leefgebied speciale aandacht
verdienen .(…)
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Opmerking:
De Habitat- en Vogelrichtlijngebieden zijn in Vlaanderen met een wijziging van het Natuurdecreet3 decretaal
omgezet. Concreet zal voor elke Speciale Beschermingszone een natuurrichtplan geschreven worden, dat
een globale richtinggevende visie zal formuleren. Alle beheermaatregelen, en dus ook de
bosbeheerplannen, mogen niet in tegenspraak zijn met het richtplan.

3

Decreet houdende wijzigingen ven het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13 juni

1990, van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse
Landmaatschappij, van de wet van 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet zoals aangevuld door de wet van 11 augustus
1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaams Gewest, van het decreet van 23 januari 1991 inzale de bescherming van het leefmilieu tegen
de verontreiniging door meststoffen en van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.
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2.2

Beleidsdocumenten

In tegenstelling tot juridische documenten hebben beleidsdocumenten geen kracht van wet. Het zijn bv.
teksten die door de administratie worden voorgesteld als richtlijnen of hulpmiddelen om op een
gestandaardiseerde manier binnen de administratie wetteksten te interpreteren of naar de praktijk om te
zetten, zowel in domeinbossen als in privé-bossen.
Uit de verschillende beleidsdocumenten werden relevante delen integraal overgenomen, tenzij anders
vermeld.

2.2.1

Beheervisie voor openbare bossen

(samenvatting van de tekst – p.43 en volgende van de Beheervisie)
Specifiek in verband met open plekken binnen bos :
In elk bos wordt er naar gestreefd om 5 tot 15% open plekken te creëren.
De open plek is maximaal 0.54 ha groot, bij voorkeur 1 tot 1.5 maal de boomhoogte.
Bij toepassing van selectieve hoogdunning worden bestaande openingen actief uitgebreid (windval,
mislukte verjongingsgroepen, onverharde wegen,..).
Hakhout- en middelhoutbeheer is een optie om binnen het regulier bosbeheer aandacht te hebben
voor lichtrijke situaties binnen bos. Deze beheersvorm is zeer arbeidsintensief en wordt enkel
opgenomen wanneer zich een goede uitgangssituatie voordoet.
Bosranden : er wordt actief gezocht naar mogelijkheden om een aangepast beheer te voeren van
interne en externe bosranden.

2.2.2

ANB-richtlijn 2006/01 Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos

Deze ANB-richtlijn vervangt de nota ‘De stedenbouwkundige vergunningsplicht tot ontbossen’, d.d.
29 juni 2000.
Deze ANB-richtlijn vervangt ook Bos &Groen dienstnota 2001/2 ‘Visie van het Bosbeheer op de
creatie van open plekken binnen de bossfeer en de uitvoering van kleinschalige ontbossingen ten
behoeve van natuurontwikkeling.’
***
Hoofdstuk I van deze ANB-richtlijn omvat alle richtlijnen aan de ambtenaren van het Bosbeheer met
betrekking tot de interpretatie van art.3 van het Bosdecreet. Of een terrein onder de toepassing van het
Bosdecreet valt of niet is een vraag waarmee we zeer vaak geconfronteerd worden. De door de jaren heen
gegroeide interpretatie wordt in deze richtlijn gebundeld. Een belangrijk onderdeel handelt over art.3, §2, 3°:
‘bestendig bosvrije oppervlaktes of stroken en recreatieve uitrustingen binnen het bos’, de zogenaamde
‘open plekken’.
In deze ANB-richtlijn worden uitsluitend de open plekken in functie van natuurbehoud besproken.

4

Nav het opstellen van de nieuwe DO ivm de creatie van open plekken werd deze bovengrens verlegd naar 3 ha en wordt bovendien

bijkomend vereist dat de open plek voor minstens de helft van de omtrek is omgeven door bos (zie verder)
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Open plekken in functie van bosrecreatie worden niet behandeld, in afwachting van de uitwerking van een
globale visie rond recreatie in bossen.
Het probleem met de open plekken en het onderscheid tussen creëren van open plekken en ontbossen kan
pas opgelost worden door het begrip ‘open plek’ op een eenduidige, voor iedereen aanvaardbare manier te
interpreteren.
Daarvoor wordt een algemeen toepasbare definitie van ‘open plek’ vastgesteld, die geldt voor alle open
plekken, nog te creëren of bestaande, en voor alle dossiertypes: beheerplannen, subsidies, ontbossingen,
enz... .
Op die manier wordt het duidelijk of een voorgestelde ingreep moet beschouwd worden als het creëren van
een open plek of als ontbossen ten behoeve van natuurbehoud.
In hoofdstuk II wordt het begrip ‘ontbossen’ verder uitgelegd. Dit hoofdstuk somt ook op welke
ontbossingen vergunningsplichtig zijn en welke niet.
Hoofdstuk III gaat dieper in op het onderscheid tussen creëren van open plekken in het bos en ontbossing
ten behoeve van natuurbehoud en de respectieve procedures. De criteria die het Bosbeheer hanteert voor
de beoordeling van het creëren van open plekken zijn te vinden in de ANB-richtlijn 2006/04 ‘Criteria voor het
creëren van open plekken in het bos en voor het beheer van bestaande op plekken in het bos.’ Deze criteria
zullen later verwerkt worden in een ANB-richtlijn betreffende de goedkeuring van bosbeheerplannen. De
criteria voor de adviesverlening met betrekking tot ontbossing ten behoeve van natuurbehoud zullen
verwerkt worden in de ANB-richtlijn met betrekking tot het Bosdecreet art. 90 bis (huidige versie Bos &
Groen dienstnota 2005/02).
[…]

I.1. Interpretatie van art. 3 van het Bosdecreet
I.1.1.Wat is een ‘bos’?
De wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw
heeft dit begrip niet gedefinieerd en tijdens de parlementaire voorbereiding van die wet werden geen
criteria aangereikt op basis waarvan men een bos van andere vegetaties zou kunnen onderscheiden.
Sinds de inwerkingtreding van het Bosdecreet beschikt men voor het eerst over een wettelijke definitie van het
begrip ‘bos’. Artikel 3, § 1, van dit decreet definieert bossen als "grondoppervlakten waarvan de bomen en de
houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren
en die één of meer functies vervullen". Dit zijn de zogenaamde bosfuncties waaromtrent art. 5 van het
Bosdecreet bepaalt dat het bos er gelijktijdig verschillende kan vervullen, onder meer economische, sociale,
educatieve, wetenschappelijke, ecologische, organismebeschermende evenals milieubeschermende functies.

I.1.2. Hoe ver mogen de bomen van elkaar staan om nog van een bos te kunnen spreken?
We hanteren hier het criterium van de bedekkingsgraad (zijnde de verhouding van de totale oppervlakte van
alle kroonprojecties ten opzichte van de totale bosoppervlakte): als die groter dan 50% is, geprojecteerd
naar volgroeid stadium, dan spreken we van een bos. Bij een bedekkingsgraad <50% is er sprake van een
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open vegetatie al dan niet met verspreide bomen (bv. heide met vliegden), of een open plek binnen het bos
(zie I.1.7).
De bedekkingsgraad wordt bepaald voor elke min of meer uniforme eenheid op het terrein. Dat is dus
ongeveer op bestandsniveau. Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat bestanden niet te groot zijn en een min
of meer uniforme samenstelling hebben, anders wordt er beter onderverdeeld. Bv. bij een bestand van 3 ha
met bedekkingsgraad < 50%, maar daarin twee bosjes van 30 are met bedekkingsgraad 100%: dat zijn twee
bosjes van 30 are !

I.1.3. ‘Grondoppervlakten’: wat met smalle, langwerpige begroeiingen met bomen?
De definitie bevat bewust geen minimumoppervlakte, omdat de decreetgever ook kleine stukjes restoppervlakte
beschermd wilde zien door het Bosdecreet.
Lijnbeplantingen en houtkanten worden uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied van het Bosdecreet gesloten
(art.3, §3): lijnbeplantingen onder de vorm van enkele of dubbele bomenrijen, al dan niet langs een
(water)weg, zijn duidelijk te onderscheiden van bos.
Gelet op de definitie van het begrip ‘bos’ in art. 3, §1 van het Bosdecreet, zou men evenwel kunnen stellen
dat langwerpige oppervlakten die in de breedte bestaan uit meer dan twee bomenrijen beschouwd moeten
worden als bos in plaats van als houtkant op voorwaarde dat ze een eigen (bos)fauna en -flora hebben en
één of meerdere bosfuncties vervullen. Het Bosbeheer hanteert bijkomend als interne richtlijn dat
strookvormige percelen over een breedte van ten minste 10 meter (gemeten aan de buitenkant van de
buitenste stammen) dienen begroeid te zijn met bomen opdat men van een bos zou kunnen spreken.

I.1.4. Bomen en houtachtige struikvegetaties
Het woordje ‘en’ uit het tweede element van de definitie: (“(…) waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken (...)”) roept vragen op. In bv. naaldhoutbossen kunnen
struikachtige vegetaties immers schaars zijn of ontbreken. In de rechtsleer wordt gesteld dat ‘en’ hier te
interpreteren is als ‘met of zonder’.
Ook de struwelen, waarbij we enkel houtachtige struikvegetaties aantreffen en geen bomen, worden als bos
beschouwd en vallen dus onder de toepassing van het Bosdecreet. Ter illustratie wordt verwezen naar het
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het
gebiedsgericht natuurbeleid, waar onder art. 11 een opsomming van boshabitats gegeven wordt, waaronder ook
een hele reeks struweeltypes:
a) gagelstruweel (Sm);
b) vochtig wilgenstruweel op venige of zure grond (So);
c) zuur duinbos (Qd);
d) duindoornstruweel (Sd);
e) brem- en gaspeldoornstruweel (Sg);
f) doornstruweel (Sp);
g) spontaan struweel van allerlei aard (Sz);
h) vochtig, meso- tot eutroof wilgenstruweel (Sf);
...
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Heide wordt in deze context niet beschouwd als zijnde een struikachtige vegetatie.

I.1.5. Bomen als het belangrijkste bestanddeel: onderscheid bos/weiland met bomen
1. Er dienen minstens 3 bomenrijen te zijn opdat men de bomen als belangrijkste bestanddeel zou kunnen
beschouwen van de grondoppervlakte (waarvan de omtrek bepaald wordt door projectie van de
buitenrand van de kruin der buitenste bomenrijen) in kwestie.
2. Een bijkomend criterium is het maximale plantverband waar buiten een aanplanting niet als bos kan
worden beschouwd. Dit is het plantverband waar buiten de volwassen bomen niet meer tot kroonsluiting
zullen komen. Dit plantverband verschilt naargelang de standplaats en de boomsoort. Voor
cultuurpopulier mag men aannemen dat dit maximale plantverband ongeveer 12 x 12 m bedraagt,
alhoewel als meest aangeraden plantafstand door het Bosbeheer 9 x 9 m opgegeven wordt (zie ook
onder I.1.1. de bedekkingsgraad).

I.1.6. Bomen: ook jonge zaailingen of aangeplante jonge boompjes?
Een voorheen niet bebost terrein is te beschouwen als bos zodra het beplant is met jong bosplantsoen of er een
voldoende aantal jonge zaailingen is opgeschoten.
Het is niet eenvoudig om louter op basis van een vooropgesteld stamtal (gem. 2500 zaailingen/ha) of
bedekkingspercentage (>50%) te gaan beoordelen of een terrein nu effectief naar bos evolueert of niet. Het
stamtal varieert zeer sterk van terrein tot terrein. Bovendien is de interne variatie binnen een terrein ook vaak
zeer groot: soms komen zowel open plekken voor als dicht verboste stukken. Hetzelfde geldt voor de
bedekking van het kronendak.
Zelfs in oudere terreinen kan de bezetting dus lokaal laag zijn, waardoor het gemiddelde voor het ganse
terrein onder de 50% bedekking / 2500 individuen ligt. Het feit dat bepaalde plekken nog gedurende langere
tijd open blijven zorgt voor meer variatie en ongelijkjarigheid in het bos en uiteindelijk zullen deze toch ook
dichtgroeien en evolueren naar gesloten bos. Indien de lokale omstandigheden ongunstig zijn
(bodemgesteldheid, dichte grasmat,…) kan het echter inderdaad voorkomen dat de verbossing helemaal
niet of nauwelijks op gang komt.
Het vooropgestelde cijfer van 50% bedekking of minimum 2500 zaailingen/ha kan best als een soort van
richtwaarde aanzien worden. De uiteindelijke beslissing of een recent verbost terrein onder de toepassing
van het Bosdecreet valt moet op het terrein genomen worden op basis van waarneming van de huidige
toestand, gecombineerd met kennis van de voorgeschiedenis van het terrein en rekening houdend met de
beheersdoelstellingen, inclusief de natuurbehoudsdoelstellingen. Deze beslissing berust bij de
woudmeester, na advies van de boswachter.

I.1.7. ‘Bestendig bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrustingen binnen het
bos’
De zogenoemde ‘open plekken binnen het bos’ moeten gedefinieerd worden in het kader van het
Bosdecreet, art.3, §2, 3°‘Bestendig bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrustingen
binnen het bos.’
We maken een onderscheid tussen enerzijds bestendig bosvrije oppervlakten of stroken in functie
van natuurbehoud of –ontwikkeling in het bos en anderzijds bestendig bosvrije oppervlakten of
stroken in functie van bosrecreatie en recreatieve uitrustingen binnen het bos.
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Opdat een open terrein als een open plek binnen het bos in functie van natuurbehoud kan
beschouwd worden, moet ze voldoen aan elk van de 4 volgende voorwaarden:
1.

Bedekkingsgraad < 50%
Halfopen biotopen met verspreid staande bomen kunnen dus ook als open plek binnen het bos
beschouwd worden.

2.

Halfopen en open biotopen die in functie staan van natuurbehoud in het bos, inclusief open
waterpartijen zoals vennen, poelen ... e.d.
Wildakkers, bv. ingezaaid met maïs kunnen dus niet beschouwd worden als een open plek in functie
van natuurbehoud, aangezien deze monofunctioneel enkel als voederplaats voor wild dienen. Open
plekken waar wild komt grazen komen wel in aanmerking indien deze daadwerkelijk beheerd
worden in functie van natuurbehoud en ontwikkeling van de aanwezige natuurwaarden.

3.

Het open terrein is over minstens de helft van de omtrek omgeven door bos.

4.

De oppervlakte is maximaal 3 ha.
‘Binnen het bos’ wordt geïnterpreteerd als ‘binnen de invloedssfeer van het omliggende bos’. In
de literatuur wordt standaard 2 tot 4 maal de boomhoogte als invloedssfeer van het bosmicroklimaat
vermeld. Voor een vlotte toepassing nemen we een standaardboomhoogte van 25 meter als
vertrekbasis, waaruit we een maximumbreedte van de invloedssfeer van 100m afleiden. Zo komen
we voor een open plek tot een maximale breedte van 200m. Een open plek met in alle richtingen
een maximale breedte van 200m, leidt tot een cirkel met diameter 200m en oppervlakte van 3,14
ha. Uit pragmatische overwegingen herleiden we dit tot een maximale oppervlakte van 3 ha voor
een open plek, los van de vorm ervan. (Voor een uitgebreide verantwoording : zie nota ‘definitie bos
– ecologisch streefbeeld van bos’ als bijlage [Bijlage 1 van dit rapport].
Op een open terrein, voor meer dan de helft omgeven door bos, maar groter dan 3ha, hebben
externe factoren (windwerking,...) te veel impact. Deze terreinen kunnen niet meer als open plek
binnen het bos beschouwd worden en vallen dus ook niet onder de toepassing van het Bosdecreet.

Let op: deze definitie dient enkel om te bepalen of iets al dan niet 'een open plek horend bij het bos' is. Voor
de beoordeling of een nieuwe open plek mag gecreëerd worden: zie hoofdstuk III en ANB-richtlijn 2006/04
[zie verder].
De ‘bestendig bosvrije oppervlaktes in functie van bosrecreatie en de recreatieve uitrustingen binnen het bos
worden in het bestek van deze ANB-richtlijn voorlopig niet verder behandeld, in afwachting van de uitwerking
van een globale visie rond recreatie in bossen. Hierin zal dan een invulling moeten gebeuren van artikel 11
van het Bosdecreet, dat bepaalt: “Het openstellen van het bos mag niet leiden tot enige vermindering van de
oppervlakte die effectief met bosbegroeiing bezet is, tenzij de grond wordt gebruikt voor de infrastructuren,
andere dan gebouwen, die absoluut vereist zijn om de bezoekers op te vangen.”
Voor bestaande bestendig bosvrije oppervlakten of stroken in functie van bosrecreatie geldt als
voorlopige richtlijn dat ze onder de toepassing van het Bosdecreet vallen, voor zover ze kunnen beschouwd
worden als deel uitmakend van het bos.
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Het creëren van nieuwe open plekken in functie van recreatie wordt voorlopig niet toegestaan.
Een ‘open plek’ wordt verder in deze ANB-richtlijn steeds beschouwd als een bestendig bosvrije oppervlakte
of strook in functie van natuurbehoud of natuurontwikkeling.
[…]

Hoofdstuk II: ontbossen
II.1. Het begrip ‘ontbossing’
II.1.1. Algemeen
De definitie van ‘ontbossing’ (Bosdecreet, art. 4, 15°) luidt als volgt: “iedere handeling waardoor een bos geheel
of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven”.
Voorbeelden van ingrepen die als ontbossing beschouwd worden:
- kappen van een bos op de plaats waar men een woning wenst te bouwen;
- rooien van bomen om verharde verbindingswegen aan te leggen tussen verkavelde percelen in
een bos.
Voorbeelden van ingrepen die niet als ontbossing te beschouwen zijn:
- het kappen in een bos van enkele geïsoleerde bomen om een niet-verharde exploitatieweg vrij te
maken.
Een voldoende aanwezigheid van spontane hergroei (natuurlijk herstel) na de kaalslag van een bos of
bosgedeelte is voldoende opdat het niet om een ontbossing zou gaan.
Na een kapping, die nog niet onmiddellijk gevolgd wordt door een heraanplanting of eventuele spontane
hergroei, dienen ‘begeleidende omstandigheden’ aan te tonen of effectief aan de grond een andere bestemming
of gebruik wordt gegeven. Een dergelijke omstandigheid kan zijn: een verklaring van de eigenaar of gebruiker
van het perceel dat hij de bedoeling heeft het als weiland te gebruiken of het feit dat de eigenaar of gebruiker er
gras inzaait en/of het afspant met prikkeldraad met het oog op het gebruik ervan als weiland.
In dit verband dient nog de aandacht gevestigd te worden op de bepaling die is ingevoerd in art. 97, §2 van het
Bosdecreet door het decreet van 18 mei 1999 houdende wijziging van het Bosdecreet. Ten gevolge van dat
decreet is het vanaf 2 augustus 1999 verboden om zonder toestemming van de bosbeheerder en machtiging
van het Bosbeheer dieren te houden binnen omheiningen, met uitzondering van vee in bestaande graasweiden
met aanplantingen van bomen op grote plantafstand. Bovendien wordt bepaald dat omvorming van bestaande
bossen tot graasweide wordt gelijkgesteld met ontbossing (art. 97, §2, 9°).

II.1.2. Ontbossing voor uitvoeren van werken, gevolgd door geheel of gedeeltelijke
heraanplanting
Het onderscheid tussen enerzijds ontbossing en anderzijds kapping gevolgd door heraanplanting of beheer
als open plek, in situaties waarin er ter uitvoering van werken bomen moeten gekapt worden is vaak niet
eenvoudig.
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Of we te maken hebben met een ontbossing of een kapping is afhankelijk van de situatie en dit moet geval
per geval bekeken worden.
Als het bos verdwijnt en bv. als werfzone of voor winning van grind of klei wordt gebruikt, dan is er geen
sprake van kapping, maar wel van ontbossing: er wordt immers een ander feitelijk gebruik of andere feitelijke
bestemming aan de vrijgekomen grond gegeven dan ‘bos’. Het feit dat er na de werken opnieuw bos
aangeplant wordt (zogenaamde ‘tijdelijke ontbossing’) verandert niets aan de noodzaak tot het bekomen van
een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing.
[…]

II.1.3. Aanleggen en onderhoud van leidingen in bossen
2.2.2.1

A. Nieuw aan te leggen leidingen in bossen :

Wanneer voor het aanleggen van een leiding, wel enkele bomen moeten gekapt worden voor het graven van
een gleuf, maar daarbij de gleuf met aarde wordt gedicht en er bomen rondom blijven staan, kan er in die
situatie sprake zijn van een kapping in plaats van een ontbossing van een bos of zelfs van een bosgedeelte.
Als er geen bomen meer geplant mogen worden op de grondstrook waarin de leidingen zitten, maar indien
deze strook wel nog beschouwd kan worden als vallend onder het Bosdecreet, rechtstreeks op basis van
artikel 3, §1 (mogelijk is er kroonsluiting tussen de bomen aan weerszijden van de leidingstrook) of via artikel
3, §2, dan is er geen sprake van een ontbossing. In de situatie dat beroep moet worden gedaan op artikel 3,
§2, zal de leidingstrook wel nog als een natuurlijke ‘groene’ entiteit in functie van het bos moeten kunnen
beheerd worden.
Wanneer voor de aanleg van de leiding doorheen het bos een brede strook (bv. 20m) vrijgemaakt
moet worden, waar het duidelijk is dat deze strook feitelijk een andere bestemming krijgt dan bos,
dan is er wel sprake van ontbossing. Hiervoor is dus een stedenbouwkundige vergunning tot
ontbossing nodig met compensatie.
[…]

B. Onderhoud en verbeteringswerken aan bestaande leidingen :
Tracés van bestaande leidingen waarvoor bij de aanleg een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing
bekomen werd en waarvoor er gecompenseerd is, vallen niet meer onder de toepassing van het Bosdecreet.
Indien bij de aanleg een gedeelte van het tracé na het uitvoeren van de werken ter plaatse gecompenseerd
is, valt dit heraangeplante gedeelte uiteraard wel opnieuw onder de toepassing van het Bosdecreet. Ook
wanneer het terrein los van de compensatie spontaan bebost wordt of herbeplant, kan het opnieuw onder
het Bosdecreet vallen.
Bij bv. aardgasleidingen […] dient wettelijk aan weerszijden van de leiding een zone van 5 m boomvrij te
blijven. Op deze strook zijn enkel bepaalde niet diep wortelende boomsoorten toegelaten. De bomen of
struiken mogen maximaal een hoogte van 2,50m bereiken en/of een dikte van 10 cm diameter.
Op deze stroken dienen dus regelmatig bomen en struiken gekapt te worden:
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-

Indien kan aangetoond worden dat het niet gaat over ontbossing, dat er geen bestemmingswijziging is
en dat de voorbehouden zone nog als deel uitmakend van het bos beschouwd kan worden, kan voor de
gevraagde kapping een kapmachtiging afgeleverd worden. De nodige kappingen kunnen ook in een
bosbeheerplan voorzien worden. In de kapmachtiging wordt dan vermeld dat het Bosdecreet van
toepassing blijft. De gasmaatschappij dient de grondeigenaar er dan ook op te wijzen dat het Bosdecreet
van toepassing blijft.

-

Het is duidelijk dat kappingen op deze tracés niet kunnen gemachtigd worden met de voorziene
procedure voor sanitaire kappen. Deze procedures zijn bedoeld voor sanitaire maatregelen met
betrekking tot het Bosbeheer, zoals ziektes van de bomen. De procedure voor kappingen omwille
van veiligheidsredenen kan enkel in zeer acute gevallen, wanneer werkelijk onmiddellijk aan een
leiding iets moet gerepareerd worden.

-

In sommige gevallen dient een bepaalde zone helemaal boomvrij gemaakt te worden en wordt hergroei
ook niet meer toegelaten (bv. toegangswegen tot bepaalde leidingen). In dit geval is duidelijk wel een
ontbossingsvergunning met compensatie vereist.

-

Voor bepaalde onderhoudswerken is er naast het kappen van bomen in de werkzone ook graafwerk
vereist (met verwijdering van wortels en stobben die de graafwerken verhinderen). Voor zover er voor
deze werken geen stedenbouwkundige vergunning vereist is en het terrein achteraf wel als bos
behouden blijft is het aangewezen om in dit geval op de kapmachtiging eveneens te vermelden dat er in
toepassing van art. 96 van het Bosdecreet voor de bedoelde graafwerken eveneens machtiging verleend
wordt. Het spreekt voor zich dat de aanvrager dan ook in de aanvraag voor de machtiging melding
maakt van de aard van de geplande werken.

II.2. Toepassingsgebied van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor
het ontbossen
Bosdecreet art. 90bis, §1 bepaalt: “Een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing kan niet worden
verleend tenzij....” Art. 90 bis heeft het dus enkel over ontbossing, waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning tot ontbossing vereist is.
Wat onderworpen is aan de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossen, is vastgelegd in het decreet van
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DORO). Het is, zo bepaalt art. 99, § 1,
eerste lid, 2°, van dat decreet, weliswaar het "ontbossen in de zin van het Bosdecreet van 13 juni 1990",
maar enkel "van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2 van het
decreet" (art. 99, § 1, eerste lid, 2°, DORO, zoals vervangen bij decreet van 26 april 2000, B.S. 29 april
2000).
Bijgevolg is een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossen wel vereist voor "de aanplantingen die
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst, onder meer die van populier en wilg" (= een met
bomen begroeide oppervlakte van art. 3, § 2), maar is ze niet vereist voor het ‘ontbossen’ van de
oppervlakten van art. 3, § 2, punten 1, 2 en 3, aangezien die niet "met bomen begroeid" zijn.
Wat betekent deze beperking van de vergunningsplicht voor ontbossing tot de met bomen begroeide
oppervlaktes concreet voor kaalvlaktes en ‘open plekken’?
kaalvlakte: hier rust toch een herbebossingsplicht op via het beheerplan of de kapmachtiging. Indien de
voorwaarden van de kapmachtiging of het beheerplan niet nageleefd worden, kan men dit beschouwen
als een onrechtmatige kap, cf.. Bosdecreet art. 95.
Indien de beheerder op een kaalvlakte waarop een herbebossingsplicht rust toch een wijziging van de
bestemming (bijv. omzetten naar akker) wenst te bekomen, kan men stellen dat de uitgangssituatie van vóór
de kaalkap moet beschouwd worden, aangezien de kaalkap slechts toegestaan was als beheermaatregel,
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gevolgd door herbebossing. In dit geval kan men dus verantwoorden dat hiervoor toch een
stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing vereist is.
open plek:
−

met bedekkingsgraad <50%: dit wordt beschouwd als een open plek, maar het terrein is wel
bezet met bomen en/of struiken en het valt onder de toepassing van het Bosdecreet.
Bij kappen van de bomen en het geven van een andere bestemming aan de grond (zodat
het terrein dus niet meer als een open plek in het bos kan beschouwd worden), kan men
aannemen dat hiervoor een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing nodig is (en dat dus
ook de compensatieplicht geldt).

−

zonder bomen of struiken: het terrein valt wel onder de toepassing van het Bosdecreet, maar is
niet met bomen of stuiken begroeid.
Bij wijziging van de bestemming (zodat het terrein niet meer als een open plek binnen het
bos kan beschouwd worden) is er sprake van ontbossing conform de definitie van ontbossen in
het Bosdecreet. Aangezien het terrein echter niet met bomen of struiken bezet is, is voor deze
ontbossing geen stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing nodig en geldt dus ook de
compensatieplicht niet.
Men kan er van uit gaan dat bij een duidelijke bestemmingswijziging dan wel een
natuurvergunning of een stedenbouwkundige vergunning nodig zal zijn, zodat deze vorm van
‘ontbossing’ toch niet zomaar ongecontroleerd kan plaatsvinden.

II.3. Ontbossingen die niet onder de toepassing van de stedenbouwkundige
vergunningsplicht vallen.
II.3.1. Bossen gelegen in natuurreservaten, conform het Natuurdecreet, wanneer de
ontbossing ervan is voorzien in het beheerplan
In afwijking van art. 99, §1, 2°, (DORO) is voor bossen die gelegen zijn in natuurreservaten bedoeld in het
Natuurdecreet, sinds de inwerkingtreding van dat decreet op 20 januari 1998, geen ontbossingsvergunning
meer vereist wanneer de ontbossing voorzien is in het beheerplan dat goedgekeurd is overeenkomstig de
wetgeving op het natuurbehoud. Enkel een voorafgaande melding aan “de ambtenaar” is vereist (Bosdecreet
art. 47, 2de lid). Van deze melding stelt “de ambtenaar” onverwijld het college van burgemeester en schepenen
en de administratie Ruimtelijke Ordening in kennis. ‘De ambtenaar’ is hier een ambtenaar van het Agentschap
voor Natuur en Bos.
Voor deze ontbossingen wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos advies verleend in het kader van de
adviesverlening bij erkenningsdossiers voor natuurreservaten. Richtlijnen voor deze adviesverlening zijn terug
te vinden in het ‘Dienstorder voor behandeling van erkenningsdossiers voor natuurreservaten door Bos &
Groen’,
d.d. 5 november 2001.
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II.3.2. De houtachtige beplanting in agrarisch gebied wanneer er gerooid wordt binnen een
termijn van 22 jaar na de aanplanting of 3 jaar na de laatste exploitatie van de houtachtige
gewassen of spontane bebossing
Art. 87, 5de lid, Bosdecreet, gewijzigd door het BVR van 26 juni 1996, bepaalt het volgende: “Voor de rooiing
binnen een termijn van 22 jaar na de aanplanting of 3 jaar na de laatste exploitatie van de in vorig lid bedoelde
houtachtige gewassen of spontane bebossing, is in afwijking van artikel 44 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening en de Stedenbouw, enkel een voorafgaande eenvoudige
melding van de rooiing aan de landbouwkundig ingenieur van de Dienst Landbouw ( nu afdeling Land) en de
ambtenaar vereist. Van deze melding stelt de ambtenaar onverwijld het College van Burgemeester en
Schepenen en het Bestuur van Ruimtelijke Ordening in kennis. De hiervoor bedoelde termijn kan door de
Vlaamse regering worden aangepast”.
Dit artikel wordt als volgt geïnterpreteerd:
1. Deze bepaling is enkel van toepassing op privé-bossen, aangezien art. 87 valt onder Hoofdstuk VII van
het Bosdecreet: ‘Bijzondere bepalingen betreffende de privé-bossen’
2. Een privé-bos in agrarisch gebied kan binnen de 22 jaar na de aanplanting of na het ontstaan (indien
spontane bebossing) gerooid worden en terug in landbouwgebruik genomen. Dat kan mits eenvoudige
melding.
3. Datzelfde privé-bos kan ook binnen de 22 jaar kaalgekapt worden (geëxploiteerd), met een kapmachtiging
(conform art. 81). Binnen de 3 jaar na deze exploitatie kan de beheerder nog beslissen om het perceel
alsnog terug in landbouwgebruik te nemen. Ook dat is mogelijk mits eenvoudige melding.
4. Bossen die gelegen waren in agrarisch gebied maar op het ogenblik dat men ze wenst te rooien, een
andere bestemming hebben, vallen niet meer onder de bijzondere regeling van artikel 87,5de lid van het
Bosdecreet.
5. Deze regeling is van toepassing op zowel aangeplante bossen in agrarisch gebied, waarvoor conform art. 87,
4de lid de nodige vergunningen en adviezen zijn afgeleverd, als op spontaan beboste percelen in agrarisch
gebied.
6. Deze regeling is van toepassing op alle aangeplante of spontaan ontstane bossen in agrarisch gebied. Er is
dus geen beperking tot de bossen aangeplant of spontaan ontstaan na van kracht worden van het Bosdecreet,
aangezien de decreetgever hierover niets uitdrukkelijk bepaald heeft. De nieuwe termijn van 22 jaar na de
aanplanting of 3 jaar na de laatste exploitatie (wijziging van de oorspronkelijke termijn van 12 jaar, aangebracht
door het BVR van 26 juni 1996) moeten sinds 7 oktober 1996 toegepast worden op alle aangeplante of
spontaan ontstane bossen in agrarisch gebied. Ook hier maakt het geen verschil uit of deze bossen aangeplant
of ontstaan zijn voor of na 7 oktober 1996, aangezien het besluit daarover niets uitdrukkelijk bepaald heeft.
Bekijkt men de voorwaarde ‘binnen de 22 jaar na aanplanting ‘, dan betekent dat in 2005, dat bossen niet
mogen dateren van vóór 1983. Bossen gelegen in agrarisch gebied die aangeplant zijn vóór 1983 en waarbij er
ondertussen na kaalkap al een 2de generatie bomen groeit die minder dan 22 jaar oud zijn, komen niet in
aanmerking voor ontbossing mits eenvoudige melding.
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Tijdelijke aanplantingen in uitvoering van EG-verordening 2080/92, d.w.z. aanplantingen waarvan de aanleg
gesubsidieerd werd in uitvoering van het BVR van 26 juni 1996, zijn wel aan alle bepalingen van dit decreet, dus
ook aan art. 87, onderworpen (zie ook I.1.12). Dit geschiedt dus in afwijking van art. 3, §3, 7°, van het
Bosdecreet. De rooiing van deze aanplantingen binnen de in art. 87, 5de lid, bedoelde termijn, is bijgevolg
onderworpen aan de meldingsplicht van art. 87. Gebeurt de rooiing echter minder dan 20 jaar na de aanplanting,
dan dient de reeds uitgekeerde subsidie terugbetaald te worden.
Ook de bosaanplantingen in uitvoering van EG-verordening 1257/1999, d.w.z. bossen waarvan de aanleg
gesubsidieerd werd in uitvoering van het BVR van 28 maart 2003, zijn aan alle bepalingen van het Bosdecreet,
dus ook aan art. 87 onderworpen. Hier is de termijn waarbinnen het bos niet gekapt of gerooid mag worden
zonder terugbetalen van de reeds uitgekeerde subsidie vastgelegd op 25 jaar, behalve voor een eerste
generatie populier in agrarisch gebied, waarvoor die termijn 15 jaar bedraagt.

II.4. Ontbossingen die niet onderhevig zijn aan de compensatieplicht
II.4.1. Ontbossingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing nodig
is
Artikel 90bis Bosdecreet is louter gekoppeld aan de ontbossingen die stedenbouwkundig vergunningsplichtig
zijn. Er geldt dus geen compensatieplicht voor werken die niet vallen onder de stedenbouwkundige
vergunningsplicht tot ontbossen van DORO, art. 99, § 1, eerste lid, 2°, omdat ze geen met bomen begroeide
oppervlakte betreffen of omdat de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen is door een eenvoudige
meldingsplicht aan de woudmeester (zie art. 47 Bosdecreet dat de ontbossingen betreft voorzien in een
goedgekeurd beheerplan van een natuurreservaat; zie ook art. 87 dat de rooiing betreft binnen een bepaalde
periode van aanplantingen of spontane bebossing in het agrarisch gebied).

II.4.2. Ontbossingen in verkavelingen aangevraagd na 23 maart 2001
Alleen in het geval van de verkaveling van beboste grond is de compensatieplicht niet gekoppeld aan een
stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing, maar dus wel aan de verkavelingsvergunning (voor
aanvragen ingediend na 23 maart 2001).
De individuele bouwheer in vergunde verkavelingen waarvan de aanvraag ingediend werden na 23 maart
2001 is dus vrijgesteld van de compensatieplicht voor de te ontbossen oppervlakte opgenomen in de
verkavelingsvoorschriften en op voorwaarde dat hij een attest kan voorleggen dat de verkavelaar de
compensatieplicht heeft vervuld (zie hierover meer in dienstnota B&G 2005/02 m.b.t. de toepassing van
art.90bis Bosdecreet).

II.4.3. Ontbossing van spontaan beboste gronden
Bosdecreet , art.90bis, §7 bepaalt:
“De in § 2 bedoelde compensatieplicht geldt niet voor gronden die spontaan bebost zijn na het in werking
treden van dit decreet, voorzover deze spontane bebossing de leeftijd van tweeëntwintig jaar niet heeft
bereikt”.
‘Dit decreet’ is het Bosdecreet dat in werking trad op 8 oktober 1990. Voor de ontbossing van terreinen,
spontaan bebost na 8 oktober 1990 en niet ouder dan 22jaar, moet er niet gecompenseerd worden, maar er
is dus wel een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing vereist (tenzij in agrarisch gebied, waar de
eenvoudige melding volstaat).

2-25

II.4.4. Vrijstelling van compensatieplicht om sociale redenen
Verder bepaalt art.90 bis §7:
“Om sociale redenen worden uitzonderingen op de in § 2 bedoelde compensatieplicht toegestaan in functie
van de woningbouw in zones met de bestemming woongebied in de ruime zin of in zones die volgens de
geldende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen gelijk te stellen zijn met de bestemming
woongebied. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaronder deze uitzonderingen wordt
verleend.”
Deze voorwaarden worden vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 2001:
“Art. 17. De aan de stedenbouwkundige vergunningsplicht onderworpen ontbossing wordt vrijgesteld
van de compensatieplicht voor de eerste vijf are indien zij uitgevoerd wordt in het licht van de
woningbouw op percelen kleiner dan twaalf are in zones met de bestemming woongebied in de ruime
zin of in zones met een daarmee gelijk te stellen bestemming.De aanvrager van een
stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing kan slechts eenmaal de in het eerste lid bedoelde
vrijstelling van de compensatieplicht bekomen. Bovendien kan hij deze vrijstelling slechts bekomen
indien hij een natuurlijke persoon is en hij op datum van zijn aanvraag niet reeds de volle eigendom
heeft van een woning”.

Hoofdstuk III: Creëren van open plekken binnen het bos versus
ontbossing ten behoeve van natuurbehoud of -ontwikkeling
III.1. Belang van onderscheid ‘creëren van open plekken’ en ‘ontbossing ten
behoeve van natuurbehoud
Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van bosvegetaties met als doel het behoud of de ontwikkeling van
open of half-open vegetaties kan op allerlei schaalniveaus gebeuren. Vanuit het oogpunt van natuurbehoud
kunnen dergelijke ingrepen op verschillende manieren gemotiveerd worden. De motivatie zal ook anders zijn
naargelang het schaalniveau waarop de ingreep gebeurt.
Vanuit het standpunt van het Bosbeheer kunnen we deze ingrepen onderbrengen in 2 grote categorieën:
namelijk ‘open plekken-beheer’ en ‘ontbossing ten behoeve van natuurbehoud’.
Binnen het ‘open plekken-beheer’ worden specifieke maatregelen beoogd voor de gemeenschappen en
organismen die deel uitmaken van een bosecosysteem in de ruimste zin. Meer bepaald gaat het om
maatregelen ten gunste van bosovergangssoorten, en organismen van half-open structuurrijke vegetaties en
wastine-achtige landschappen. Hierbinnen kunnen tal van soortengroepen onderscheiden worden die op
sterk uiteenlopende ruimtelijke configuraties aangewezen zijn. Al deze gemeenschappen en hun organismen
hebben met elkaar gemeen dat zij tot een bosecosysteem in de ruimste zin behoren en in principe –
weliswaar omwille van zeer uiteenlopende redenen – afhankelijk zijn van het bos.
Voor bepaalde natuurbehoudsdoelstellingen volstaat het creëren van open plekken binnen het bos echter
niet. Voor bepaalde gemeenschappen en hun soorten zijn immers grootschaligere open vegetaties
noodzakelijk om leefbare populaties te garanderen, dit gaat echter om gemeenschappen of ecosystemen die
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niet meer tot een bos kunnen gerekend worden. We spreken hier van ‘ontbossing ten behoeve van
natuurbehoud’.
De grens tussen beide categorieën is in de praktijk op het terrein niet altijd duidelijk. Omdat het juridisch
statuut van de gecreëerde bosvrije oppervlakte wel duidelijk moet zijn, is het toch belangrijk dat voor elke
voorgestelde ingreep snel bepaald kan worden of hier sprake is van ‘creëren van een open plek’ of van
‘ontbossing ten behoeve van natuurbehoud’. Op open plekken blijft immers het Bosdecreet van toepassing,
terwijl dat niet zo is voor de terreinen die ontbost zijn in functie van natuurbehoud.

III.2. Begripsbepaling ‘creëren van open plekken binnen het bos’ en te volgen
procedure
We spreken van ‘creëren van open plekken binnen het bos’, als het resultaat van de ingreep voldoet aan
de onder I.1.7 vermelde definitie voor open plekken binnen het bos. In dat geval is er geen sprake van
ontbossing. Uiteraard geldt er dan ook geen compensatieplicht.
Aangezien voor het creëren van nieuwe open plekken wellicht bomen geveld moeten worden, eventueel
gecombineerd met andere ingrepen, is er wel een goedkeuring van het Bosbeheer nodig. Theoretisch kan
het vellen van bomen toegestaan worden via de goedkeuring van een bosbeheerplan of via het afleveren
van een kapmachtiging. Aangezien het creëren van een open plek toch een ingrijpende activiteit is, die
moet beoordeeld worden in het kader van het beheer van het volledige bos, wordt beslist dat het creëren
van nieuwe open plekken in het bos in principe enkel kan toegestaan worden via de goedkeuring van
een uitgebreid bosbeheerplan.
De criteria die het Bosbeheer hanteert voor de beoordeling van het creëren van open plekken zijn te vinden
in […] ANB richtlijn [2006/4]. Deze criteria zullen verwerkt worden in een ANB richtlijn betreffende de
goedkeuring van bosbeheerplannen.
Indien een wettelijk goedgekeurd planningsdocument op een hoger niveau (bv. natuurrichtplan,
richtplan van een landinrichtingsproject of natuurinrichtingsproject) voorhanden is en alle nodige informatie
bevat, kan eventueel een beperkt bosbeheerplan of een kapmachtiging in toepassing van art.50 of 81 en/of
97 van het Bosdecreet volstaan. Uiteraard dient dan in dat beperkt bosbeheerplan of de kapaanvraag
duidelijk verwezen te worden naar het plan, met concrete vermelding van de passages die betrekking
hebben op het creëren van open plekken. In dat plan moet dan ook alle informatie terug te vinden zijn die
nodig is om de creatie van de open plek te kunnen beoordelen, informatie die doorgaans niet in een beperkt
beheerplan voorkomt, maar wel in een uitgebreid bosbeheerplan. Indien nodig moeten er ook verdere
specificaties gegeven worden rond de concrete uitvoering van de werken voor het creëren van een open
plek. Indien het voorstel tot creëren van open plekken gebeurt in het kader van een beperkt bosbeheerplan
of kapaanvraag, gebeurt de beoordeling ervan nog steeds volgens […] ANB richtlijn [2006/4], in afwachting
van de verwerking van de criteria in een ANB richtlijn betreffende de goedkeuring van bosbeheerplannen.
Concrete afspraken rond het creëren van open plekken in het kader van landinrichtings - of
natuurinrichtings-projecten en eventueel natuurrichtplannen zullen in een apart protocol opgenomen worden.
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Voor het creëren van één of enkele kleine open plekken (<0.5ha) in een privé-bos, kan een beperkt
bosbeheerplan volstaan, indien het beheerplan toch de nodige informatie bevat om de criteria uit [ANBrichtlijn 2006/4] te kunnen toepassen.
Het effectief uitvoeren van de werken nodig voor het creëren van open plekken is pas mogelijk na de
officiële goedkeuring door het Bosbeheer van de kapaanvraag of van het bosbeheerplan, conform het BVR
van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen.
Het uitbreiden van een bestaande open plek kan slechts gebeuren via de bovenbeschreven procedure als
het resultaat een open plek is die beantwoordt aan de definitie van een open plek, zoals beschreven onder
punt I.1.7. Hierbij wordt uiteraard de gezamenlijke oppervlakte van de oorspronkelijke open plek samen met
de uitbreiding beschouwd. Indien deze oppervlakte groter is dan 3ha, dan dient deze uitbreiding als een
ontbossing beschouwd te worden, waarvoor dus een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing nodig
is.
In dit geval is er enkel voor de uitbreiding een stedenbouwkundige vergunning en bijhorende compensatie
nodig. Wanneer echter duidelijk zou blijken dat men hier kan spreken over gefaseerde ontbossing, met de
bedoeling om de compensatieplicht gedeeltelijk te ontlopen, dan kan men stellen dat men de toestand van
voor het creëren van de eerste open plek moet beschouwen en dat er nu dus voor de volledige ontbossing
(bestaande uit de aanvankelijke open plek samen met de uitbreiding) een stedenbouwkundige vergunning
tot ontbossing moet bekomen worden en dat er compensatie voor de volledige oppervlakte moet gebeuren.

III.3. Ontbossing ten behoeve van natuurbehoud
III.3.1 Begripsbepaling en te volgen procedure
We spreken van ontbossing ten behoeve van natuurbehoud, indien het resultaat van de ingreep leidt tot
‘bosvrije oppervlaktes’ die niet meer voldoen aan de onder I.1.7 vermelde definitie voor open plekken. In dat
geval is de volledige reglementering rond ontbossen van toepassing (Bosdecreet art.90bis), inclusief de
wettelijk voorziene uitzonderingen op de vergunningsplicht (zie II.3, Bosdecreet art.47 en 87) en de wettelijke
voorziene uitzonderingen op de compensatieplicht (zie II.4).
Art. 4.3.1 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) bepaalt dat voorgenomen projecten
aan een milieueffectrapportage worden onderworpen (in de gevallen bepaald in dat hoofdstuk) alvorens een
vergunning kan worden aangevraagd voor de vergunningsplichtige activiteit die het voorwerp uitmaakt van
het project. […].

III.3.2 Advies van het Bosbeheer.
Wat betreft de adviesverlening door het Bosbeheer bij erkenningsdossiers voor natuurreservaten,
waarbij ontbossing ten behoeve van natuurbehoud voorzien is in het beheerplan, wordt verwezen naar het
‘Dienstorder voor behandeling van erkenningsdossiers voor natuurreservaten door Bos & Groen’, d.d. 5
november 2001.
Voor ontbossingen ten behoeve van natuurbehoud buiten de erkende en aangewezen
natuurreservaten, gebeurt de adviesverlening van het Bosbeheer m.b.t. de ontheffingsaanvraag en/of de
aanvraag tot bekomen van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing conform dienstnota 2005/02
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m.b.t. de toepassing van art.90 bis van het Bosdecreet. Deze dienstnota wordt nog aangevuld met
specifieke criteria voor de adviesverlening bij ontbossing om natuurbehoudsredenen.
Het beoordelingsschema dat hierbij gevolgd zal moeten worden zal in grote lijnen overeenstemmen met het
beoordelingsschema voor de creatie van open plekken binnen de bossfeer (zie ANB richtlijn 2006/04)).
De gelijkenis met het schema dat doorlopen wordt om tot een beoordeling van de meerwaarde van de
voorgestelde ontbossing te komen, wordt als volgt verklaard: het gaat om een ingreep waarbij de huidige
vegetatie (bos) gewijzigd wordt in een ander vegetatietype: hiervoor dient degelijke informatie voorhanden te
zijn over de huidige waarde van het vegetatietype en zijn historiek, dienen de potenties van het te realiseren
streefbeeld realistisch te worden ingeschat en moet de meerwaarde van de ingreep degelijk gemotiveerd
zijn.
Het voornaamste verschil met de beoordeling van de creatie van open plekken die deel uitmaken van een
bosecosysteem is het volgende: bij de beoordeling van een ontbossing ten behoeve van
natuurbehoudsredenen neemt het belang toe om de ingreep aan de ecologische visie van een ruimer
landschapskader te toetsen.
De meest verantwoorde beoordelingswijze is dat de geplande ontbossingen kunnen getoetst worden aan
een ecosysteemvisie Vlaanderen, die per ecoregio duidelijk omschreven en gemotiveerde
oppervlaktedoelstellingen voor alle bos- en natuurdoeltypes bevat.
Op dit ogenblik ontbreekt echter een dergelijke onderbouwde ecosysteemvisie Vlaanderen.
Intussen worden diverse natuurrichtplannen opgestart, waarin de ontwikkeling van bepaalde open
vegetatietypes beoogd wordt. Ook in een aantal grote boscomplexen, waar momenteel beheerplannen voor
in opmaak zijn, worden degelijk onderbouwde en gemotiveerde ambitieuzere doelstellingen voor open
vegetatietypes uitgewerkt. Voor de realisatie van dergelijke open vegetaties volstaan open plekken met
maximale oppervlakte van 3 ha in een aantal gevallen niet, en biedt alleen ontbossing optimale kansen om
nadien de doelstelling te realiseren.
In afwachting van het beschikbaar komen van de nodige gegevens, geldt voor de adviesverlening door het
Bosbeheer bij ontheffingsaanvragen voor ontbossing ten behoeve van natuurbehoud volgende instructie:
het advies wordt geval per geval opgesteld op basis van het ‘Dienstorder voor behandeling van
erkenningsdossiers voor natuurreservaten’, d.d. 5 november 2001.
Concreet vindt bij de beoordeling van een ontbossing ten behoeve van natuurbehoud opnieuw een
stapsgewijze analyse plaats, waarbij eerst de meerwaarde van de ingreep wordt nagegaan, en vervolgens
een afweging met betrekking tot de realisatie plaats vindt (schaalniveau en praktische realisatie).
Net als bij de creatie van open plekken in een bos, geldt bij ontbossingen ten behoeve van natuurbehoud
hetzelfde principe: hoe hoger de huidige waarde van het bos (op basis van historiek, vegetatie, structuur,
rode lijstsoorten, etc…) en hoe grootschaliger de geplande ingreep, des te grondiger moet de motivatie voor
de ingreep zijn.
Het belangrijkste verschil is dat bij de ontbossingen ten behoeve van natuurbehoud - doordat de impact van
de ingreep op de huidige waarden doorgaans toeneemt - de toetsing aan een ruimer landschapskader
sterker zal doorwegen in de eindbeoordeling. Dit ruimer kader kan naargelang de specificiteit van het dossier
ingevuld worden. Dit kan bij voorbeeld een ecoregio zijn, de schaal van een natuurrichtplan, de schaal van
een grootschalig aaneengesloten bos- of natuurgebied, …
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De ANB-richtlijn 2006/1 bevat een bijlage betreft de definitie bos – ecologisch streefbeeld van bos. Deze
nota omvat een uitgebreide verantwoording over de kwantificering van de definitie voor een open plek in het
bos, zoals vastgelegd in ANB-richtlijn 2006/01 ‘Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos’.
De bijlage van ANB-Richtlijn 2006/1 is opgenomen als Bijlage 1 in voorliggend rapport.

2.2.3

ANB-richtlijn 2006/04 Criteria voor het creëren van open plekken in het bos en voor het
beheer van bestaande open plekken in het bos

Opm. De ANB-richtlijn 2006/4 is in bijlage integraal opgenomen. O.a. conclusies van voorliggende
studie werden in deze richtlijn verwerkt.
Deze ANB-richtlijn vervangt Bos & Groen dienstnota 2001/2 ‘Visie van het Bosbeheer op de creatie
van open plekken binnen de bossfeer en de uitvoering van kleinschalige ontbossingen ten behoeve
van natuurontwikkeling.’
Deze ANB-richtlijn zal later verwerkt worden samen met de bestaande ‘Richtlijnen voor de beoordeling van
een uitgebreid bosbeheerplan’, d.d. 5 januari 2004, tot één ANB-richtlijn betreffende de goedkeuring van
bosbeheerplannen.
De criteria voor de adviesverlening m.b.t. ontbossingen ten behoeve van natuurontwikkeling zullen
opgenomen worden in de ANB-richtlijn met betrekking tot de toepassing van het Bosdecreet, art. 90bis (Bos
& Groen dienstnota 2005/02).
***
Het creëren van open plekken in het bos is in principe enkel mogelijk indien dit voorzien wordt in een
goedgekeurd uitgebreid bosbeheerplan (zie hierover ANB-richtlijn 2006/01). Dit betekent dat de beoordeling
van een voorstel voor het creëren van open plekken in het bos volledig kadert binnen de procedure voor de
goedkeuring van een uitgebreid bosbeheerplan.
In sommige gevallen kan het creëren van open plekken ook vergund worden via een beperkt bosbeheerplan
(één of enkele open plekken <0,5ha in een privé-bos) of via een machtiging in toepassing van art. 50 of 81
en 97 van het Bosdecreet (creatie van open plekken zoals voorzien in het richtplan van een
natuurinrichtingsproject of een landinrichtingsproject). Zie hierover ANB-richtlijn 2006/01onder III.2. Ook dan
worden de criteria toegepast zoals opgenomen in hoofdstuk II van deze richtlijn.
In hoofdstuk I worden, in afwachting van een nieuwe ANB-richtlijn rond de goedkeuring van
bosbeheerplannen, enkele aspecten van de procedure besproken.
Hoofdstuk II omvat dan de criteria zelf. De beoordeling gebeurt via het doorlopen van een denkschema.
Hierbij wordt bij elke stap verwezen naar het punt van de inhoudstabel van het bosbeheerplan (conform
bijlage I van het BVR van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen) waar de op dat ogenblik
relevante informatie te vinden is.
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2.2.4

Dienstorder voor behandeling van erkenningsdossiers voor natuurreservaten door Bos en
Groen

Wanneer een te erkennen natuurreservaat eveneens bosbestanden omvat moeten –conform het BVR m.b.t.
de erkenning en subsidiëring van natuurreservaten- zowel de Vlaamse Hoge Bosraad als het Agentschap
voor Natuur en Bos advies uitbrengen over het voorgestelde bosbeheer.
Om een aantal terugkomende knelpunten bij de advisering van dergelijke dossiers op te vangen, stelde het
Agentschap voor Natuur en Bos de Dienstnota voor behandeling van erkenningsdossiers voor
natuurreservaten op als leidraad voor de behandelende ambtenaren.
De nota bestaat uit drie delen, per deel worden de aspecten die relevant zijn voor de afweging open plekken
en kleinschalige ontbossingen geciteerd.
Deel I : Controle op de verwachte basisinformatie en de transparantie van de beheerrichtlijnen.
In het kader van mogelijke ontbossingen voor de ontwikkeling van open vegetatietypes die als
habitatrichtlijngebied aangeduid werden, verwacht Bos & Groen dat bebossingen die na 19905
plaatsvonden nauwkeurig in kaart gebracht zijn in het beheerplan.
Bij vegetatie-wijzigingen:
•

Wanneer op korte of lange termijn een duidelijke vegetatiewijziging voorzien is in het bos, dient een
grondige motivatie in het beheerplan te zijn opgenomen. Tevens moet de verhouding aan
vegetatietypes (bos, hooiland, ruigte,…) bij de na te streven situatie duidelijk weergegeven zijn.
Bij de motivatie is een onderbouwde analyse van de potenties op basis van relicten, de abiotiek van het
gebied, analoge ontwikkelingen in andere reservaten of voorbeelden uit de literatuur wenselijk.

•

Bij geplande wijzigingen t.o.v. de huidige uitgangssituatie dient er voldoende aandacht te worden
besteed aan bijzondere natuurwaarden (Ferrarisbos, zeldzame vegetatie-types in Vlaanderen – zowel
bos als open vegetatie-, aandachtssoorten, Rode Lijstsoorten,…) Hierbij moet een duidelijke koppeling
gemaakt worden tussen deze waarden en hun plaats in de streefbeelden. Tevens dienen garanties te
zijn opgenomen voor de instandhouding van de zeldzame vegetatietypes en dient het concrete beheer
voor de instandhouding van de bijzondere waarden te zijn onderbouwd.

•

In het geval van een procesmatig beheer (bv. begrazing) dient in hoofdzaak te worden aangetoond dat
de aanwezigheid van bijzondere natuurwaarden gevrijwaard blijven en optimale ontwikkelingskansen
worden geboden. Daarnaast moet een zo accuraat mogelijke inschatting van de wijzigingen van de
bosoppervlakte en andere vegetatietypes weergegeven worden voor de zone met procesmatig
beheer.

•

Bos & Groen (Agentschap voor Natuur en Bos) beschouwt het kappen in percelen (vaak wanneer
massaal exoten voorkomen) gevolgd door extensieve begrazing met als natuurstreefbeeld bos, niet als
ontbossing. Deze stelling geldt zolang het streefbeeld als bos kan beschouwd worden, conform de ANBrichtlijn 2006/4. Er dient wel gespecificeerd hoe of op welke termijn finaal naar een bosstreefbeeld wordt
omgeschakeld.

5

Opmerking : verwijderen van spontane verbossing jonger dan 22 jaar wordt als achterstallig beheer beschouwd wanneer het
terreinen betreft die sinds 1990 spontaan verbost zijn en hoofdzakelijk voor niet-bosgebonden vegetaties of soorten als Europees
Habitat of Vogelrichtlijngebied werden aangeduid (zie art. 6 van de Habitatrichtlijn en art. 87 en art. 90 van het bosdecreet, en § 4.2.3.4.
B).
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Deel II : Krijtlijnen bij de evaluatie van het beheer
De actuele en potentiële natuurwaarden bepalen in sterke mate de krijtlijnen die de basis van de
voorgestelde evaluatiemethodiek vormen.
De voornaamste beperking voor de aanvaardbaarheid van beheermaatregelen wordt door de huidige
natuurwaarde van de locatie gevormd. Als basisprincipe geldt dat beheerseenheden met heel hoge
actuele natuurwaarden aan de sterkste beheerrestricties onderworpen worden. De beheeringrepen
kunnen immers in bijzondere ecotopen veel grotere gevolgen voor de natuurwaarden hebben. Dit houdt in
dat op een plaats met zeer hoge natuurwaarden drastische beheermaatregelen, die een grondige wijziging
van de vegetatie tot gevolg hebben, negatief zullen geadviseerd worden. Het beheer dient zich in dergelijke
situaties in hoofdzaak te richten op de instandhouding of de verdere ontwikkeling van het waardevolle
ecosysteem en zijn doel- en/of Rode Lijstsoorten.
In percelen die als minder waardevol ingeschat worden, kunnen echter meer ingrijpende maatregelen
overwogen worden, tenminste wanneer deze in het kader van een ruimere gebiedsvisie wenselijk blijken en
wanneer voldoende lokale potenties zijn voor de realisatie van de beoogde natuurwaarden.
In diverse gevallen kan het beheer dat tot een wijziging van de habitat en het landschap leidt op basis van
de geringe natuurwaarde als aanvaardbaar beschouwd worden. Dan moet tevens aangetoond worden dat
de locatie voldoende potenties biedt om de vooropgestelde doelstellingen daadwerkelijk te realiseren
en dat de voorgestelde wijzigingen in een meerwaarde van het natuurreservaat zullen resulteren.
In geval van hoge natuurwaarden
In dit geval dient het beheer zich in hoofdzaak op de instandhouding en de verdere ontwikkeling van deze
natuurwaarden te richten. Er dienen concrete garanties te worden geboden voor de instandhouding van de
zeldzame of bijzondere bostypes en hun kensoorten.
In geval van lage natuurwaarden
In dit geval kunnen meer drastische beheersingrepen overwogen worden die de huidige vegetatiesituatie
sterk veranderen, bv. het kappen van bos voor een meer open vegetatietype. Er moet duidelijk aangetoond
worden dat de locatie voldoende potenties biedt voor de realisatie van de beoogde doelstellingen en dat
deze in een meerwaarde van het natuurreservaat zullen resulteren.
Belangrijke argumenten hiervoor zijn onder meer de aanwezigheid van een zaadbank of relicten in het
gebied, bronpopulaties in de nabije omgeving, voorbeelden van geslaagde omvormingen in de nabije
omgeving, etc…
Wanneer duidelijke potenties aanwezig zijn, kan herstel van de hiervoor reeds vermelde zeldzame
vegetatietypes of habitatrichtlijntypes een belangrijke argumentatie zijn voor de voorgestelde
omvormingen.
Deze maatregel dient steeds binnen een ruimer landschapskader worden verantwoord.
Deze principes worden in onderliggende studie verder geëxpliciteerd en wetenschappelijk onderbouwd.
Deel III bevat extra aandachtspunten van juridisch-technische aard.
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3 Definities
In dit hoofdstukje worden de belangrijkste conclusies uit de relevante juridische- en beleidsdocumenten
gebundeld. Er volgen o.a. definities van bos en ontbossing alsook de interpretatie ervan door het beleid.

3.1

Definitie van bos (Bosdecreet)

Art. 3. § 1. Onder de voorschriften van dit decreet vallen: de bossen, zijnde grondoppervlakten waarvan de
bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna
en flora behoren en die één of meer functies vervullen.
§ 26. Onder de voorschriften van dit decreet vallen eveneens:
1. de kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren;
2. niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het bos, zoals de boswegen, de
brandwegen, de aanpalende of binnen het bos gelegen stapelplaatsen, dienstterreinen en
ambtswoningen;
3. bestendig bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrustingen binnen het bos;
4. de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst, onder meer die van
populier en wilg; uitgezonderd de korte-omloop-houtteelt waarvan de aanplant plaatsgevonden heeft
op gronden die op dat ogenblik gelegen zijn buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden zoals bedoeld
in artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
5. de grienden.

3.2

Definitie van ontbossing (Bosdecreet)

Art. 4. van het bosdecreet:
15. ontbossen: iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een
andere bestemming of gebruik wordt gegeven;
Een meer precieze definitie van ontbossing (bv. naar grootte of kroonsluiting) is niet juridisch
bepaald. Dit laat bijgevolg een marge voor interpretatie.
De ANB-richtlijn 2006/1 stelt dat de grens tussen bos en open vegetatie ligt bij 50% kroonsluiting,
geprojecteerd naar volgroeid stadium. De bedekkingsgraad wordt bepaald voor elk min of meer
uniforme eenheid op het terrein, bv. op bestandsniveau.
De creatie van open plekken met een oppervlakte < 3ha wordt door het Agentschap voor Natuur en
Bos niet beschouwd als een ontbossing voor zover de totale oppervlakte van open plekken binnen
bos < 15% is en het open terrein over minstens de helft van de omtrek omgeven is door bos. De
breedte van bos tussen twee open plekken bedraagt minimum 100m, en liefst 200m.
NOOT : ontbossing verschilt wezenlijk van kaalslag:
Art. 4. van het bosdecreet:
12. kaalslag: het kappen van het bosbestand zonder aan de grond een ander gebruik te geven.

6

Gewijzigd door Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie van 19/5/2006 (B.S. 20/6/2006)
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Kappen van een bestand en het vervolgens opnieuw verjongen, hetzij via kunstmatige herbebossing, hetzij
via natuurlijke verjonging, is dus geen ontbossing.
Is ook géén ontbossing:
Kappen van balsempopulier en aanplantingen van Corsikaanse den in de duinen met streefbeeld
Duinstruweel
Kappen van inheems gemengd loofhout in de duinen met streefbeeld duinstruweel
Kappen van Populier in valleigebied met als streefbeeld gesloten wilgenstruweel
Kappen van naaldbos met als streefbeeld Brem- en Gaspeldoornstruweel
(In de definitie van bos zijn ook struwelen vervat (‘houtachtige struikvegetaties’))
Sterk kappen in gesloten bos met de bedoeling een open en lichtrijk bos te creëren (kroonsluiting >50%)

3.3

Open plekken < 3ha (geen ontbossing)

Opdat een open terrein als een open plek binnen het bos in functie van natuurbehoud kan beschouwd
worden, moet ze voldoen aan elk van de 4 volgende voorwaarden:
1. Bedekkingsgraad < 50%
Halfopen biotopen met verspreid staande bomen kunnen dus ook als open plek binnen het bos
beschouwd worden.
2. Halfopen en open biotopen die in functie staan van natuurbehoud in het bos, inclusief open waterpartijen
zoals vennen, poelen ... e.d.
Wildakkers, bv. ingezaaid met maïs kunnen dus niet beschouwd worden als een open plek in functie
van natuurbehoud, aangezien deze monofunctioneel enkel als voederplaats voor wild dienen. Open
plekken waar wild komt grazen komen wel in aanmerking indien deze daadwerkelijk beheerd
worden in functie van natuurbehoud en ontwikkeling van de aanwezige natuurwaarden.
3. Het open terrein is over minstens de helft van de omtrek omgeven door bos
4. De oppervlakte is maximaal 3 ha.
Bijkomende kwantitatieve criteria:
- De breedte van het omliggende bos
De breedte van het bos tussen twee open plekken moet minstens 100 meter bedragen en bij
voorkeur 200 meter. De motivatie hiervoor is dat open plekken zelf een invloed op het bos uitoefenen
en dat gestreefd wordt naar open plekken die omgeven zijn door “bos sensu stricto”, m.a.w. door bos dat
geen invloed meer ondervindt van de open plek. Open plekken die omgeven zijn door een bos, met een
typisch bosmicroklimaat, leunen immers het best aan bij het nagestreefde concept van open plekken in
een natuurlijk bosecosysteem.
-

Verhouding open plekken/ totale bosoppervlakte: maximaal 15 %
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Bij open plekken wordt het onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke open plekken.
Tijdelijke open plekken hebben tijdelijk een open karakter, maar evolueren op termijn opnieuw tot een
gesloten bosvegetatie. Bv.
1. Kapvlakten (met onderscheid tussen hooghout, middelhout en hakhout)
2. Windvalvlakten en bijhorende niches (kluiten, kuilen, liggend dood hout)
3. Hak- en middelhoutbestanden
Permanente open plekken echter hebben permanent een kroonsluiting < 50% en worden via een
onderhoudsbeheer open gehouden. Naast paden en waardevolle natuurgebiedjes, zijn ook ligweides, en
andere open plekken die nodig zijn voor het behoud van het bos, bv. brandwegen permanente open
plekken.

3.4

Ontbossingen

Onder ontbossing wordt verstaan: elke ontbossing die niet voldoet aan de kwantitatieve aspecten van open
plekken, zie § 3.3 (bv. >3ha, niet voor minstens de helft van de omtrek omsloten door bos, totale oppervlakte
aan open plekken > 15% van de bosoppervlakte, opeenvolgende open plekken op onvoldoende afstand van
elkaar). Vanaf 3ha oppervlakte is bij ontbossing een milieu-effectrapport vereist (BVR 23/03/1989).

Wijze van ontbossen
A. Directe ontbossing in functie van natuur
Bij een directe ontbossing in functie van natuurontwikkeling gebeurt de ontbossing door het
rechtstreeks kappen van de houtige vegetatie. Er wordt een open, boom- en struikloze vegetatie
gecreëerd. Vervolgens wordt via het beheer (begrazing, maaien, cyclisch afzetten) de nagestreefde
verhouding open/gesloten vegetatie behouden.

B. Indirecte ontbossing
Bij een indirecte ontbossing in functie van natuurontwikkeling wordt via onrechtstreekse maatregelen
een vegetatie nagestreefd waarbij de verhouding open/gesloten wordt gewijzigd, ten nadele van de
houtige vegetatie.
Hierbij wordt een langzame degradatie van de bestaande boomlaag bekomen bv.
door langdurige en bewust overbegrazen
door het waterpeil te verhogen tot een niveau waarop boomgroei niet meer mogelijk is
(zomerpeil tot op het maaiveldniveau)
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4 Literatuurstudie
4.1

Vaak gebruikte concepten in het kader van de discussie rond open plekken en
ontbossing

In dit hoofdstuk worden een aantal begrippen en principes gedefinieerd of toegelicht, die verder in het
rapport herhaaldelijk terugkomen.
In de praktijk zal de creatie van open streefbeelden vooral gericht zijn op de creatie of het herstel van
(droge en natte) schrale graslanden, (droge en natte) heide, stuifduinen, bloemenrijke hooilanden en
moerasvegetaties. Met dit in gedachten onderscheiden we verder in de tekst herhaaldelijk enerzijds schrale
vegetaties op zandgronden, en anderzijds vochtige en natte graslanden en moerasvegetaties in
valleigebieden.

4.1.1

Doelsoort

Doelsoorten zijn soorten die in het natuurbeleid met prioriteit aandacht krijgen vanwege hun beperkte
aanwezigheid en/of hun negatieve trend op internationaal en/of nationaal niveau (Bal et al., 1995). Rode lijstsoorten, zeldzame soorten en soorten van bijlagen van internationale verdragen, conventies of richtlijnen
(Bonn, Bern, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) zijn onder deze term samen te brengen.
In het kader van kleinschalige ontbossing en open plekken zijn o.a. volgende doelsoorten relevant (zie
verder § 4.5):
A. Schrale vegetaties op zandgronden:
Dagvlinders:

Amfibieën en reptielen:
Vogels:
Hogere planten:

Veldparelmoervlinder,
Heideblauwtje,
Kommavlinder,
Groentje,
Aardbeivlinder, Bont dikkopje, Bruine eikenpage, Kleine parelmoervlinder,
Heivlinder,..
Levendbarende hagedis, Gladde slang,…
Boompieper, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw,…
Moeraswolfsklauw, Heidekartelblad, Stekelbrem, Kruipbrem, Tandjesgras,
Tweenervige zegge, Rode dopheide,….

B. Natte graslanden en andere open vegetaties in valleigebieden
Dagvlinders :
Amfibieën en reptielen:
Vogels:

Zilveren maan, …
Boomkikker, Kamsalamander,…
Rietgors, Porseleinhoen, Blauwborst,…

Hogere planten:

Blauwe knoop, Brede orchis, Rietorchis, …..

4.1.2

Indicatorsoort

Indicatorsoorten kunnen worden gedefinieerd als soorten die men ecologisch voldoende kent om uit de
aan- of afwezigheid en/of de talrijkheid ervan, bepaalde ecologische of milieu-eigenschappen van een
terrein af te leiden (Hermy & De Blust, 1997).
Zo zijn er soorten gekend die bv. wijzen op een goede algemene habitatkwaliteit (kwaliteitsindicatoren),
andere soorten wijzen bv. op verdroging van een terrein (indicatoren voor verdroging), of aanrijking
(stikstofindicator), dit zijn vervuilingsindicatoren.

4-37

In deze studie spreken we verder enkel nog over soorten die wijzen op goede potenties tot herstel van een
bepaalde biotoop (indicatoren voor herstel).
A. Schrale vegetaties op zandgronden:
Dagvlinders:
Amfibieën en reptielen:
Vogels:
Hogere planten:

Heideblauwtje, Groentje, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Hooibeestje,..
Levendbarende hagedis, Boomkikker, Kamsalamander,…
Boompieper, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw,…
Struikheide,
Dopheide,
Liggend
walstro,
Tormentil,
Liggende
vleugeltjesbloem,…

B. Natte graslanden en andere open vegetaties in valleigebieden
Dagvlinders :
Amfibieën en reptielen:
Vogels:
Hogere planten

4.1.3

Oranjetipje (goede structuur),…
Hazelworm, Boomkikker, Kamsalamander,…
Rietzanger, Rietgors,…
Dotterbloem, Pinksterbloem, Echte koekoeksbloem, Moerasspirea, Grote
lisdodde, Watereppe, Kale jonker, Ratelaar, ….

Zaadbank

Een zaadbank of zaadvoorraad bestaat uit zaden die kortere of langere tijd kiemkrachtig blijven. De
kiemkracht van de zaden in de bodem neemt af met de tijd. Thompson et al. (1997), Hodgson et al. (1995)
en Milberg (1990) maken een onderscheid tussen planten met kort- en langlevend zaad. Kortlevend zaad
kiemt meestal direct na zaadval, in de herfst, of voor sommige soorten na de winter. Planten die kortlevend
zaad produceren, hebben dus gedurende een periode van het jaar geen zaadbank, ze vormen een zeer
tijdelijke of transiënte zaadbank.
Langlevend zaad blijft langer dan een jaar kiemkrachtig. Als gevolg van bodemvormende processen komen
ze dieper in de bodem terecht en vormen er een permanente zaadbank. De zaden blijven er echter niet
permanent kiemkrachtig: in de literatuur wordt het onderscheid gemaakt tussen persistente zaadbanken die
op korte (minder dan 5 jaar) of op lange termijn (meer dan 5 jaar) hun kiemkracht gemiddeld behouden.
De zaden van de meeste soorten blijven slechts enkele jaren kiemkrachtig. Er zijn ook soorten waarvan de
zaden 50-70 jaar hun kiemkracht behouden, maar dat zijn eerder uitzonderingen.
Kortlevende zaadbank : zaden kiemen in het jaar na zaadval
Langlevende zaadbank : zaden blijven langer dan één jaar kiemkrachtig
Persistent op korte termijn: < 5jaar
Persistent op lange termijn: > 5jaar

4.1.4

Populaties en versnippering

4.1.4.1 Duurzame populaties
Men spreekt van duurzame populatie of Minimum Viable Population (MVP) van een soort indien de
populatie van een zodanige omvang is dat de uitsterfkans erg klein is (bv. 5% in 100jaar) (Bergers & Opdam,
1996). De overlevingskansen van de populatie worden niet beïnvloed door isolatie ervan in een ‘vijandige’
omgeving.
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Indien echter de geschikte habitatplekken niet groot genoeg zijn om een op zich staande populatie te
herbergen, moeten de organismen zich verspreiden over verschillende kleinere geschikte habitats die met
elkaar via dispersie een habitatnetwerk vormen. Het betreft dan een netwerkpopulatie.
Een netwerkpopulatie of metapopulatie is een ruimtelijk gestructureerde populatie, verdeeld in
deelpopulaties die in habitatplekken voorkomen. Een metapopulatie van een soort functioneert dus in een
verzameling van geschikte habitatplekken. Dat houdt in dat alle plekken voor individuen van de soort
bereikbaar zijn, maar wil niet zeggen dat alle habitatplekken steeds ingenomen hoeven te zijn.
Wanneer de omvang van de metapopulatie zodanig is dat de uitsterfkans er erg klein is (bv. 5% in 100jaar),
spreken we van een duurzame metapopulatie of Minimum Viable Metapopulation (MVMP) (Bergers &
Opdam, 1996).
Binnen een netwerkpopulatie bevindt zich vaak een sleutelpopulatie: dit is een lokale, relatief grote
duurzame (deel)populatie (uitsterfkans <5% op 100 jaar) met een veronderstelde immigratie van één individu
per generatie (Bergers & Opdam, 1996).
Vuistregels MVP en MVMP
De vuistregels in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis uit (inter)nationale literatuur
(gericht onderzoek naar corridorgebruik zowel als modelsimulaties en inschattingen van soortenexperts).
Voor sommige soortengroepen geldt echter dat er minder onderzoek naar is gedaan en zijn de inschattingen
minder onderbouwd.
De vermelde cijfers zijn dan ook grootte-ordes die vaak gebaseerd zijn op aannames en moeten ook
als dusdanig geïnterpreteerd worden. Zie ook § 4.5.
Duurzame bescherming van biodiversiteit vraagt bij toenemende versnippering om grotere aantallen
individuen, en dus om meer oppervlakte leefgebied met geschikte levensvoorwaarden voor elk van deze
individuen.
Soorten reageren verschillend op ruimte in het landschap. Om toch een aantal vuistregels te kunnen
formuleren naar vereiste populatiegrootten, kunnen we soorten classificeren in een aantal soortprofielen
(Opdam et al., 2002).
In Tabel 1 staan minimumaantal territoria of reproductieve paartjes nodig voor een duurzame
(meta)populatie in drie situaties en voor drie soortprofielen. Een grote eenheid is groot genoeg voor een
sleutelpopulatie. Zie ook § 4.5.

Tabel 1 Vuistregel voor populatiegrootte (naar Verboom et al., 2001), uitgedrukt in minimumaantal territoria of
reproductieve paartjes nodig voor een duurzame (meta)populatie.
Soortprofiel
(gewervelde dieren)

Eén grote, compacte
eenheid, geringe
immigratie vanuit andere
grote eenheden

Geïsoleerd netwerk
met een grote
eenheid

Geïsoleerd netwerk
zonder
Grote eenheid

Langlevend, groot

20

80

120

Intermediair

40

120

200

Kortlevend, klein

100

150

200
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Vuistregels oppervlakte duurzaam leefgebied
In Tabel 2 staan vuistregels voor enkele soorten wat betreft de minimum oppervlakte leefgebied
samengevat. Ligt de totale oppervlakte leefgebied in een landschap onder deze drempel, dan zal de soort
geen duurzaam ecologisch netwerk kennen (Pouwels et al., 2002b). Zie ook § 4.5.

Tabel 2: vuistregels voor de vereiste totale oppervlakte leefgebied van een leefbare populatie7 (Pouwels et al., 2002b).
< 1.5ha

1.5ha – 150ha

150ha –750ha

750ha – 1500ha

1500ha – 7500ha

> 7500ha

eikepage
heideblauwtje
icarusblauwtje

argusvlinder
boomklever
boomleeuwerik

adder
bruine kiekendief
houtsnip

baardmannetje
groene specht
grote vos

blauwe kiekendief
boommarter
boomvalk

draaihals
korhoen
otter

das
edelhert
havik

nachtzwaluw

citroentje
kleine
parelmoervlinder eekhoorn
grutto
koevinkje
rosse woelmuis

kleine ijsvogelvlinder
noordse woelmuis
rietzanger

middelste bonte
grote karekiet
kleine bonte specht specht
roerdomp
landkaartje
ree
veldleeuwerik
wielewaal

roodborsttapuit
zwarte specht

kwartel
tapuit
wespendief

4.1.4.2 Dispersie (Opdam et al., 2002)
Dispersie is de ongerichte beweging van een organisme naar een (mogelijke) vestigingsplaats. Het gaat
altijd om bewegingen tussen habitatplekken, en niet tussen deelhabitatplekken zoals bij migratie of
trek. Vaak gaat het om jonge dieren die hun geboorteplaats verlaten, op zoek naar een plek om zich voort te
planten.
Immigratie en emigratie zijn een vorm van dispersie. De beweging kan door het landschappelijke patroon
gestuurd worden, bv. via lijnvormige landschapselementen, maar er is geen ingebouwde voorkeursrichting
zoals dit bv. wel bij trek het geval is.
Het landschap tussen twee geschikte leefgebieden wordt ook wel de landschappelijke matrix genoemd.
Onder deze term wordt de verzameling van alle als habitat ongeschikte ecotopen verstaan, in een
landschap met habitatplekken.
Vuistregels dispersie-afstanden
Tabel 3 bevat enkele vuistregels met betrekking op de minimale grootte van duurzame leefgebieden (rijen)
en de afstanden waarbinnen de grote meerderheid van individuen zich vestigt (dispersie, kolommen). Zie
ook § 4.5.

7

Cijfers voor leefbare populatie, niet voor individuele broedparen.
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Tabel 3: Vuistregels voor dispersie-afstanden voor enkele voorbeeldsoorten (gebaseerd op Pouwels et al., 2000)

DISPERSIE- AFSTAND

OPPERVLAKTE LEEFGEBIED

0.5ha

1 km

5 km

eikepage

kleine

heideblauwtje
icarusblauwtje
koevinkje

parelmoervlinder

10 km

25 km

50 km

boomklever

boomleeuwerik

rietzanger

citroentje
grutto

kleine bonte specht
veldleeuwerik

grote karekiet
ree
wielewaal

bruine
kiekendief
houtsnip

middelste bonte
specht
roodborsttapuit

groene specht
grote vos
roerdomp

baardmannetje
zwarte specht

boommarter
das

blauwe kiekendief
boomvalk

havik
tapuit
wespendief

edelhert
kwartel

korhoen
nachtzwaluw

draaihals
otter

rosse woelmuis
50 ha

300ha

750ha

3000ha

20.000ha

argusvlinder

adder

eekhoorn

landkaartje

4.1.4.3 Het rescue-effect
De overlevingskans van een deelpopulatie vergroot door immigratie. Dit gegeven heet het rescue-effect.
Dit effect treedt met name op in kleine populaties waar de kans op uitsterven reëel is als gevolg van
demografische stochastiek (fluctuatie van het aantal individuen in een (deel)populatie als gevolg van
toevallige gebeurtenissen op individuniveau, zoals sterfte, geboorte, migratie) (Opdam et al., 2002).
Als gevolg van immigratie kan een lokaal ‘uitgestorven’ of uitstervende deelpopulatie opnieuw gekoloniseerd
worden en wordt genetische uitwisseling tussen verschillende deelpopulaties opnieuw mogelijk. Deze
genetische uitwisseling is cruciaal omdat te kleine deelpopulaties anders op lange termijn genetisch
verarmen en uiteindelijk uitsterven. Immigratie stabiliseert dus de metapopulatie en de
metapopulatiedynamiek.
Specifiek voor planten is naast uitwisseling van genen door individuen (zaadtoevoer), ook genetische
uitwisseling mogelijk via pollen. De aanvoer van pollen van andere populaties kan zorgen voor een sterkere
genetische diversiteit in een kleine populatie en zo inteelt en de kans op uitsterven verminderen (Richards,
2000). Deze vorm van het rescue-effect is slechts mogelijk wanneer de habitatfragmenten niet te geïsoleerd
van elkaar liggen.
Aanvullend bij dit rescue-effect in de ruimte, kan bij sommige planten ook de werking van een zaadbank
beschouwd worden als een vorm van rescue-effect in de tijd. Doordat soorten vanuit de zaadbank zich
opnieuw in de vegetatie vestigen, wordt uitsterven van de populatie voorkomen (Piessens et al., 2005b).
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4.1.5

Introductie – herintroductie

IUCN (World Conservation Union) keurde in 1987 een ‘position statement’ goed rond de introductie,
herintroductie en restocking van dieren (22nd Meeting of the IUCN Council 1987). De IUCN/SSC Reintroduction Specialist Group stelde een meer uitgebreide set van richtlijnen op, de ‘Guidelines for Reintroductions’. Deze guidelines werden goedgekeurd op de “41ste Meeting of the IUCN Council (1995)”.
Definities:
Introductie: een poging om een soort om natuurbehoudsredenen buiten zijn vastgestelde
verspreidingsgebied in een geschikte habitat en ecoregio te laten vestigen. Dit is enkel een geschikte
maatregel wanneer er geen geschikt habitat meer voorhanden is binnen het historische verspreidingsgebied
van de soort.
Herintroductie: een poging om een soort terug te brengen in een gebied dat ooit behoorde tot het historische
verspreidingsgebied van de soort, maar waar de soort is uitgestorven of uitgeroeid.
Doelstelling : de doelstelling van een herintroductie is het bevorderen van de overlevingskans van een
soort, het herstel van een sleutelsoort in een ecosysteem, het herstel / bevorderen van de biodiversiteit in
een gebied, het voorzien van langdurige economische voordelen aan de locale of nationale economie, het
bevorderen van het natuurbehoudbewustzijn of een combinatie van deze.
Introductie brengt een nieuwe soort in een bepaald gebied. Dit is in principe niet aan de orde bij het herstel
van open vegetaties binnen bos.
IUCN legt drie hoofdvoorwaarden op voor het uitvoeren van een herintroductie (IUCN 1995):
De soort is verdwenen ten gevolge van menselijke activiteiten en deze activiteiten zijn actueel
onder controle
De eigenlijke oorzaak van het uitsterven is volledig opgeheven
Het gebied voldoet (nog steeds/opnieuw) aan de habitateisen van de soort
In het werk “Natuurontwikkeling van Vlaanderen : een stand van zaken en vuistregels voor de praktijk”
formuleert Decleer (2004) enkele extra randvoorwaarden bij (her)introductie:
Voorafgaandelijk wordt steeds advies gewonnen van deskundigen
Alle bronmateriaal voor de introductie is streekeigen
Een voorafgaandelijk onderzoek naar de milieuomstandigheden en de eisen van de soort die
zou geïntroduceerd worden is aangewezen.
Introductie van plantensoorten gebeurt bij voorkeur door uitzaaien. Op die manier zal het milieu
selecteren of de soort er thuishoort en zich kan vestigen of niet. Dit is minder het geval bij
uitplanten.
Alle introducties dienen schriftelijk gedocumenteerd te worden: soorten, hoeveelheden, locaties,
resultaten, trends,…. Deze informatie is belangrijk om zicht te houden op de soortverspreiding in
Vlaanderen en kan worden overgemaakt aan het Instituut voor Natuurbehoud8.

8

Actueel Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
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Deze randvoorwaarden zijn tot nu toe enkel beleidsmatig, een wettelijke regeling is niet voorhanden tenzij
voor niet-inheemse diersoorten. Het is bij wet verboden niet-inheemse diersoorten (“exoten”) te introduceren
(BVR 21/04/1993; B.B. 31/07/1993).
Ook de verbreiding van plantensoorten via maaimachines, wagens of wandelaars is een vorm van
introductie. Het gebruik van maaibalken, hooikeerders etc., of grazers in natuurgebieden zorgt ongewild voor
de verplaatsing van heel wat zaden, vruchten, sporen of andere plantendelen en misschien ook dieren,
zowel binnen het gebied als tussen verschillende gebieden.
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4.2

Hoe omgaan met actuele en historische gegevens bij de interpretatie van potenties tot
herstel van open plekken in bossen: enkele vuistregels

In elk geval waar een ontbossing of herstel van een open plek wordt voorgesteld voor biotoop - of
soortherstel wordt in eerste instantie een duidelijk geformuleerde doelstelling verwacht. Welk
natuurdoeltype wordt nagestreefd? Of meer soortgericht: in functie van welke soort zal habitatinrichting of –
herstel gebeuren?
In tweede instantie moet geargumenteerd worden dat deze doelstelling realistisch is. Dit kan aan de
hand van een potentie-analyse. De mogelijkheden voor het herstel van de abiotiek én de mogelijkheden
van doelsoorten voor kolonisatie vanuit zaadbanken of vanuit nabijgelegen bronpopulaties worden hierbij
overlopen.
Mogelijke potenties voor herstel zijn in te delen in twee categorieën:
Abiotische potenties: bodem, hydrologie, voedselrijkdom,…
Biotische potenties (bv. de aan-of afwezigheid van soorten, kolonisatiemogelijkheden, de
aanwezigheid van een kiemkrachtige zaadbank van doelsoorten,….)

zijn er bronpopulaties in de omgeving?
Is (her)kolonisatie mogelijk?
wat is de potentieel natuurlijke vegetatie?

is er een kiemkrachtige zaadvoorraad in
de bodem?

biedt de actuele abiotiek potenties
voorbiotoopherstel
zijn er relictpopulaties?

beheersmaatregelen

???doelgemeenschap???

Figuur 1 Schematisch overzicht van een potentie-analyse

Om de potenties voor herstel en inrichting van open vegetaties objectief in te schatten, bestaan
verschillende methodes. Hieronder worden de principes, sterkte- en zwaktepunten aangehaald van deze
methodes.
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4.2.1

Abiotische gegevens

4.2.1.1 Actuele abiotische condities
De abiotische omstandigheden (hydrologie, bodemtextuur, nutriëntengehalte) die in een gebied heersen, zijn
heel belangrijk. Zij bepalen immers in belangrijke mate de soorten die er in kunnen voorkomen en dus ook
welke vegetatietypes er zich kunnen ontwikkelen.
Een inschatting van de abiotiek houdt dus reeds een bepaling in van de potenties om een bepaald
vegetatietype te ontwikkelen of herstellen.
Aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek is momenteel een methode in ontwikkeling (PotNatPotenties voor Natuurontwikkeling, Wouters et al., in ontwikkeling) als hulpmiddel om potenties voor
natuurontwikkeling in te schatten van de verschillende ecotopen op Vlaamse schaal op basis van
abiotische factoren.
In dit project wordt de abiotische ‘range’ van elk ecotoop geanalyseerd via een GIS-koppeling van de actuele
verspreiding aan de abiotiek (o.a. bodemkaart,…).
Deze gegevens worden dan geëxtrapoleerd om een globale potentiekaart aan te maken. PotNat verkeert
momenteel nog in een ontwikkelingsfase.
De gebruiker moet bij het raadplegen van de resulterende PotNatkaart enkele beperkingen in rekening
brengen. Zo zijn de kaarten aangemaakt voor gebruik op schaal 1/20.000 of 1/50.000. De resolutie kan
eventueel wel verhoogd worden indien meer nauwkeurige gegevens voor een bepaald gebied
beschikbaar zijn. Ook moet rekening gehouden worden met eventuele fouten van andere basiskaarten (de
meest nauwkeurige versies van de BWK zijn bv.nog niet gebiedsdekkend beschikbaar).
De PotNat-methode zal dus wellicht geschikt zijn als eerste verkenning van de potenties voor een bepaalde
ecotoop in een bepaalde regio. Er is echter steeds een validatie en correctie op het terrein noodzakelijk.
Verder zullen ook de relaties tussen ecotoop en abiotiek die in het kader van het project werden opgemaakt
wellicht bruikbaar zijn bij de beoordeling van abiotische potenties in individuele situaties.
Om op basis van abiotiek de potenties voor de ontwikkeling van bostypes in te schatten, is ook de PNVkaart beschikbaar (Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart, De Keersmaeker et al., 2001). Op deze kaart zijn
de bodemseries vertaald naar de potentieel natuurlijke (bos)vegetatie die er kán voorkomen.
Aangezien de PNV-kaart afgeleid is van de bodemkaart, neemt deze er ook de fouten en/of
onnauwkeurigheden van over. Er werd bijgevolg geen rekening gehouden met menselijke ingrepen die
hydrologie, bodem en dergelijke sterk gewijzigd hebben sinds de bodemkarteringen9.
De kaart wordt optimaal gebruikt op schaal 1/50.000 en is bijgevolg minder geschikt voor detailstudies op
perceelsniveau.
Abiotiek wordt slechts zelden rechtstreeks gebruikt als argumentatie om potenties voor ontwikkeling van
open vegetaties aan te wijzen. Vaak komen ze echter indirect aan bod via indicatorsoorten, bv. soorten
die wijzen op kwelsituaties (bv. Holpijp, Waterviolier, Dotterbloem, …), of op een voedselarm milieu (bv.
Struikhei, Pijpestrootje, ..).

9

De Belgische bodemkartering ging van start in 1955. De publicatie van de laatste bodemkaarten gebeurde eind jaren ’70. De

gegevens op de bodemkaart zijn dus minstens 25 jaar oud.
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De abiotische omstandigheden treden soms op als negatieve indicator. Ongeschikte standplaatsfactoren
wijzen dan op het ontbreken van potenties voor een bepaald vegetatietype. De nutriëntenstatus kan
bijvoorbeeld aangeven dat herstel van een schraal vegetatietype niet mogelijk is (tenzij bij extreme
maatregelen zoals afgraven van de bouwvoor).
4.2.1.2 Historische kaartreeksen
Continuiteit en wijzigingen in het landgebruik in de loop der tijd geven vaak belangrijke indicaties wat
betreft de actuele waarde van biotopen en potenties voor herstel van verdwenen biotopen.
De meest volledige gemeenschappen zijn over het algemeen gemeenschappen die zich gedurende lange
periode in gelijkaardige omstandigheden konden ontwikkelen (bv. kalkgraslanden, blauwgrasland,
duingrasland, trilveen, eiken-haagbeukenbossen,..). Zo blijken permanente graslanden, ‘Ferrarisbossen’ en
permanente heides vaak een veel hogere actuele en potentiële natuurwaarde te hebben dan jongere
biotopen. Zij herbergen immers vaak kritische en typische soorten die in jonge biotopen ontbreken. Dit zijn
vaak soorten die specifieke hoge eisen stellen wat betreft ‘ecologische rijping’ van de biotoop en/of zeer
beperkte kolonisatiecapaciteiten hebben. Dergelijke typische soorten van stabiele milieus of
climaxvegetaties zijn meestal ook zeer gevoelig voor verstoringen en wijzigingen in het landgebruik. Voor
deze plantensoorten geldt bijvoorbeeld dat zij vaak geen, of slechts een beperkte zaadbankcapaciteit
hebben (vb. Vyvey, 1986; Bossuyt & Hermy, 2003).
Als uit evaluatie van historische kaarten blijkt dat het landgebruik over lange periode ongewijzigd bleef of
geen drastische veranderingen onderging (zoals bv. omzetten van weide naar akker), zijn er meestal ook
goede potenties voor natuurontwikkeling, en is het niet aangewezen een ander landgebruik na te streven.
Daarnaast kunnen tijdsreeksen wat betreft landgebruik ook aanwijzingen geven waar vrij recent waardevolle
biotopen gewijzigd zijn, en waar er al dan niet nog ontwikkelingspotenties zijn.
Bij deze evaluatie speelt niet alleen het tijdsaspect een rol (sinds wanneer is de wijziging opgetreden) maar
ook welk landgebruik in de plaats is gekomen.
Uit wetenschappelijk onderzoek en terreinervaringen kunnen een aantal vuistregels geformuleerd worden als
hulp bij de interpretatie van een analyse van historische kaartenreeksen in functie van heideherstel.
Enkele voorbeelden om dit te illustreren:
Historische kaarten en herstel van schrale vegetaties op zandgrond
(Palmaerts et al., 2004)

Locaties die tot stafkaarten van ca 1950 ingekleurd zijn als permanente heide en daarna bos als
bestemming kregen, hebben zeer goede potenties voor heideherstel. Op dergelijke sites werd immers
de abiotiek praktisch niet gewijzigd en tot ca 50 jaar is nog een voldoende grote zaadbank aanwezig om
succesvol heideherstel mogelijk te maken.
Na 100 jaar permanent gesloten bos mag verondersteld worden dat geen heideherstel meer mogelijk
is. Enkele ‘kapvlaktesoorten’ zoals Struikhei, Pijpenstro, …kunnen wel zeer lang in de zaadbank
overleven maar na dergelijke lange periode zal het aandeel kiemkrachtige zaden van heidesoorten te
beperkt zijn om tot een goed ontwikkelde vegetatie te komen.
Voormalige akkers en intensief begraasde weilanden duiden op slechte potenties voor heideherstel
als gevolg van significante veranderingen in zaadbank- en bodemeigenschappen. Bij de beakkering en
het scheuren en inzaaien als grasland wordt de zaadbank immers zeer snel geactiveerd en uitgeput,
vaak wordt ook bemest waardoor ook de nutrientenstatus en pH sterk en vaak onomkeerbaar worden
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gewijzigd. Zuur grasland is vaak een meer realistisch objectief voor dergelijke sites. Op locaties die op
kaarten van na 1900 als akker zijn aangeduid is omwille van intensieve landbouwbewerkingen
waarschijnlijk geen herstel van soortenrijke heide of heischrale vegetaties meer mogelijk.
Historische kaarten geven echter enkel indicatie over het voormalige landgebruik, informatie over het
gevoerde beheer is er niet uit af te leiden. Het beheer heeft een zeer grote invloed op de overlevingskansen
van soorten, en is in uitbreiding bepalend voor vegetaties. Voorbeelden van factoren die een directe invloed
hebben op de samenstelling van de vegetatie zijn maaitijdstip en –frequentie, afwateringen of bevloeiingen
of aanvoer van nutriënten op andere wijze.
Ook voor bossen hebben verschillende beheervormen verstrekkende gevolgen voor de potenties voor
herstel van bv. heidevegetaties. Uit historische kaartanalyse is niet af te leiden of het dichte, gesloten
bestanden betreft, of bestanden met een ruim plantverband en een korte omlooptijd waardoor nog veel licht
in het bos kan komen en sommige planten goed stand kunnen houden als relictpopulaties. Ook informatie
over mogelijke relictpopulaties aan de rand van bestanden of bv. in kleine landschapselementen ontbreekt
op historische kaarten.
Bepaalde soorten kunnen dus lange periodes van ‘ongunstig landgebruik’ op kaart overleven. De gestelde
situaties zijn dan ook niet zomaar ‘rechtlijnig’ te interpreteren (zie kader hieronder).
Een bijzonder geval doet zich bv. voor in grote boskernen op de Vlaamse zandrug (vb : Vloethemveld,
Houthulst, Gulke Putten, Vliegveld Drongengoed) waar ook na meer dan 100 jaar permanent gesloten
bebossing nog heideherstel mogelijk bleek. In deze bossen vonden echter belangrijke verstoringen plaats
gedurende de periode tussen 1900 – 1950. Op dat moment kwamen nog belangrijke populaties hei(schrale)
soorten voor in de landschappelijke matrix of in open/halfopen zones in de bossen, waardoor de nieuwe
grote openingen als gevolg van de verstoringen konden worden gekoloniseerd. Na deze periode van de
verstoringen handhaafden de soorten er zich bv. als relictpopulaties. De verhoogde herstelpotenties voor
deze bossen zijn strikt gebiedsgebonden en staan in direct verband met de plaatselijke historiek, met name
de verstoringen tussen 1900 en 1950.
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4.2.2
4.2.2.1

Biotische gegevens
Actuele soortverspreidingsgegevens

A. Belang van ruimtelijke precisie (per groep)
Soortverspreidingsgegevens geven een beeld van de soortenrijkdom aanwezig in een bosdomein en in de
omgeving ervan. Bij de interpretatie van deze gegevens moeten echter enkele bedenkingen gemaakt
worden. Soortverspreidingsgegevens zijn voor de verschillende soortengroepen niet even vlot beschikbaar,
en bovendien niet voor elk gebied in Vlaanderen even intensief ingezameld. Het is ook erg belangrijk de
resolutie van de verspreidingsgegevens in rekening te brengen bij de interpretatie.
Inventarisatiegegevens verzameld voor verspreidingsatlassen (met een rastergrootte van bv. 5X5 km) zijn
geschikt om bv. een beeld op niveau Vlaanderen te verkrijgen (bv. zoogdieren-, broedvogelatlas). Ook voor
andere soortengroepen zijn verspreidingsdata minstens met deze resolutie beschikbaar op niveau
Vlaanderen (reptielen en amfibieën, libellen, ....) (zie Tabel 4).

Tabel 4 Resolutie van verspreidingsgegevens van een aantal soortengroepen
Soortengroep

Precisie

Bron

Broedvogels

UTM 5X5

Broedvogelatlas

Dagvlinders

UTM 1X1 of polygonen

Vlinderwerkgroep via INBO

Hogere planten

Ifbl-uurhok (1X1 of 4X4)

Floradatabank

Landslakken

10X10

KBIN

Libellen

UTM 1X1 of UTM 5X5

Gomphus

Paddestoelen

Ifbl-uurhok (1X1 of 4X4)

FUNBEL

Reptielen en amfibieën

UTM 5X5 of ifbl 4X4

Hyla; Likona

Sprinkhanen en krekels

UTM 1X1 of UTM 5X5

Saltabel

Zoogdieren

UTM 1X1 of UTM 5X5

Zoogdierenatlas

Voor het evalueren van beheer-of inrichtingsmaatregelen (bv. de creatie van open plekken in een
bosdomein) is doorgaans informatie met een hogere resolutie dan 5X5 km vereist (Van Dyck et al. 1999).
Dit houdt in dat bij de bepaling van de natuurpotenties voor open plekken of kleinschalige ontbossingen de
interpretatie van verspreidingsgegevens voorzichtig moet gebeuren.
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de waarneming van een individu en de aanwezigheid van
een duurzame populatie. Sommige diersoorten vertonen immers zwerfgedrag (bv. adulte libellen), anderen
hebben bv. een actieradius die groter is dan de resolutie van de data, (bv. das).
Dit maakt dat verspreidingsdata niet steeds op de aanwezigheid van een duurzame populatie wijzen die
als bronpopulatie kan fungeren voor kolonisatie van nieuw geschikte habitatplekken binnen een bosgebied.
Bovendien vervalt de relevantie van de waarneming voor het bos indien de afstand van de bronpopulatie tot
het bosdomein groter is dan de dispersiemogelijkheden van de soort.
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Enkele voorbeelden van relevantie van verspreidingsgegevens voor open vegetaties binnen bos:
De aanwezigheid van een deelpopulatie van Nachtzwaluw op een afstand van 2km is relevant voor
het bosbeheer aangezien de soort gemakkelijk afstanden van meer dan 20km kan afleggen om nieuwe
gebieden te koloniseren (Pouwels et al., 2002b).
De aanwezigheid van een duurzame populatie van Aardbeivlinder op een afstand van 5km van een
open plek in een bosgebied is niet relevant, aangezien de soort gemiddeld slechts 1km afstand kan
afleggen tussen verschillende deelhabitatplekken in een metapopulatie (Pouwels et al., 2002b).
De waarneming van één individu van Aardbeivlinder op een afstand van 1km van een potentiële
habitatplek binnen het bosgebied is dan weer geen aanwijzing voor potenties voor kolonisatie van de
soort. Een individu (misschien al op aanzienlijke afstand van de populatie waartoe het behoort) is niet in
staat om als bronpopulatie te fungeren en een nieuwe deelpopulatie te stichten in een nieuwe
habitatplek.
Er zijn ook soorten met zeer beperkte actieradius in de landschappelijke matrix. Sommige spinnen
zouden een stuk ongeschikte habitat van amper 20m niet kunnen overwinnen (Bennet, 1999).
Waarnemingen van weinig mobiele soortengroepen zijn dus slechts relevant als ze effectief binnen het
bosgebied werden waargenomen.
B. Interpretatie van verspreidingsgegevens van doelsoorten
Doelsoorten zijn soorten die in het natuurbeleid met prioriteit aandacht krijgen. Het zijn meestal zeldzame
soorten of Natura2000-soorten. Omdat ze zo belangrijk zijn op niveau Vlaanderen of Europa, is het niet
voldoende om enkel verspreidingsgegevens van deze soorten binnen de perimeter van het bosgebied bij de
potentie-analyse te betrekken. Vaak werden deze soorten in de omgeving van het boscomplex
waargenomen en kan het herstel of de creatie van open vegetaties in bos aanleiding geven tot dispersie of
kolonisatie door deze doelsoorten met een meer duurzame (netwerk)populatie ervan als gevolg.
Uit verspreidingsgegevens kan afgeleid worden
Of er doelsoorten in het bos werden waargenomen
Of er doelsoorten aanwezig zijn in een relevante omgeving van het bos (zie paragraaf A)
Om in te schatten of de populatie van de doelsoort zou kunnen fungeren als bronpopulatie om nieuwe
habitatplekken binnen bos te koloniseren, is het nodig om in te schatten of het inderdaad een voldoende
leefbare populatie betreft (Tabel 2; p.4-40) en of de individuen de afstand tot de nieuwe habitatplek kunnen
overbruggen (zie Tabel 3; p. 4-41).
In Tabel 1 (p. 4-39) en Tabel 2 (p. 4-40) staan vuistregels uit de literatuur voor slechts een aantal soorten.
Meer specifieke gegevens over doelsoorten, relevant in het kader van de afweging voor de creatie van
open plekken en de uitvoering van kleinschalige ontbossingen worden gegeven in hoofdstuk 4.5:
Checklist met bespreking van de voornaamste soorten en soortengroepen die gebonden zijn aan lichtrijke
omstandigheden binnen bosverband
C. Interpretatie van verspreidingsgegevens van indicatorsoorten
In het kader van deze studie worden indicatorsoorten beschouwd als soorten die wijzen op potenties voor
herstel van een vegetatie-type. In de praktijk zullen dit vooral vaatplanten zijn. Het zijn bv. soorten die (nog)
aanwezig zijn in de vegetatie (bv. als relicten) en wijzen op geschikte habitatcondities voor een bepaald
vegetatietype, dat mits aangepaste ingrepen of beheer ten volle tot ontwikkeling zou kunnen komen.
Indicatorsoorten zijn niet per definitie zeldzame soorten, ze wijzen enkel op potenties voor herstel.
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Voor een oplijsting van mogelijke indicatorsoorten die relevant zijn in het kader van de afweging open
plekken en kleinschalige ontbossing verwijzen we naar hoofdstuk 4.5. waar eveneens enkele basiscijfers
worden gegeven.
4.2.2.2 Historische soortverspreidingsgegevens
Ook historische verspreidingsgegevens kunnen informatie aandragen om potenties voor herstel van open
vegetaties in te schatten. Ze geven bv. informatie omtrent de toenmalige abiotiek (via indicatorsoorten) of
wijzen er op dat er zich vroeger binnen het bos een populatie van een doelsoort bevond. Van deze
doelsoorten bevinden zich misschien relictpopulaties binnen het bosdomein (of in de zaadbank) of nog
deelpopulaties in de omgeving van het bos.
Uit historische verspreidingsgegevens kan dus afgeleid worden:
Of er vroeger indicatorsoorten in het bos aanwezig waren
Zijn de abiotische condities in de loop der tijd sterk gewijzigd?
Wijzigde de abiotiek onomkeerbaar en in die mate dat historische verspreidingsgegevens
van doelsoorten minder relevant zijn omdat hun geschikte habitat niet meer zal kunnen
hersteld worden?
Of er vroeger doelsoorten in het bos aanwezig waren die recent niet meer werden waargenomen
Is mogelijk dat er relictpopulaties van de soort in het bos standhielden?
Is het mogelijk dat er nog deel- of relictpopulaties van deze soort in de nabijheid van het bos
aanwezig zijn?
Kunnen –bij ongewijzigde abiotiek- de soorten vanuit de zaadbank of via migratie opnieuw in
de vegetatie komen?
Voor zaadbankeigenschappen van doelsoorten en indicatorsoorten verwijzen we naar Bijlage 4 en
Bijlage 5 waarin literatuurgegevens en terreinwaarnemingen ivm de levensduur van zaden in een tabel zijn
opgenomen.
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4.3

Bespreking en beschrijving van de onderscheiden types in de open en halfopen sfeer

In de praktijk zal de creatie van open plekken vooral gericht zijn op de creatie of het herstel van (droge en
natte) schrale graslanden, (droge en natte) heide, stuifduinen, bloemenrijke hooilanden en
moerasvegetaties.
In Bijlage 3 worden deze types beschreven: hoe zijn ze te herkennen, te beheren; en wat zijn de potenties
voor herstel ervan?
De fiches in bijlage zijn integraal overgenomen van het rapport ‘Specifiek biotoop- en soortenbeheer in
bossen : methodologische ondersteuning, deel II : Beschrijvende fiches. Rapport IBW.Bb.R.2005.007.
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (Govaere & Vandekerkhove, 2005)’. Deze fiches werden opgemaakt
als naslagwerk of referentie die beheerders van bosdomeinen kunnen helpen om bijzondere biotopen die in
bos kunnen voorkomen, op een aangepaste wijze te beheren. Per vegetatie-type wordt het voorkomen
(specifieke soorten, mogelijke bijzondere soorten) en het beheer (regulier- en herstelbeheer) en mogelijke
bedreigingen behandeld.
In voorliggend rapport ligt de klemtoon nog sterker op de potenties van herstel van de verschillende open
vegetaties. Vandaar dat in §4.3.1.2; § 4.3.2.2, §4.3.3.2 nog verder wordt ingegaan op de specifieke
mogelijkheden voor herstel van de onderscheiden open vegetatietypes vanuit verboste of beboste toestand.

4.3.1

Schrale vegetaties op zandgronden

4.3.1.1 Beschrijving van de belangrijke open vegetatietypes op zandgronden
Voor de beschrijving van volgende vegetaties: droge heide, vochtige en natte heide, droge schrale
graslanden, natte schrale graslanden, verwijzen we naar Bijlage 3.
4.3.1.2 Potenties voor herstel van schrale vegetaties op zand
Uit verschillende publicaties alsook uit niet-gepubliceerde terreinbevindingen blijkt dat er voor het herstel van
schrale vegetaties op zandgronden goede potenties zijn, in het bijzonder onder bosbestanden. Heideherstel
kan soms heel eenvoudig door kappen van de bestaande vegetatie (bv. in voedselarme naaldbossen) en
verwijderen van de strooisellaag.
A. Oppervlakte
Elke levensgemeenschap heeft een bepaalde minimumoppervlakte nodig om te functioneren. Gezien een
uitgestrekt heidegebied zoals het ten tijde van Ferraris voorkwam niet meer hersteld kan worden omdat het
volledige socio-economische systeem waarvan het deel uitmaakte is verdwenen, moet de heide met haar
soorten op een andere manier gevrijwaard worden voor de toekomst. Het streven naar heidetereinen met
hun volledige faunagemeenschap is enkel haalbaar in een beperkt aantal uitgestrekte heidereservaten
(Mechelse heide, Kalmthoutse heide). Hiervoor zijn voldoende grote oppervlaktes nodig zijn (zeker 500ha
(Opdam & Helmrich, 1982; Bal et al., 2001)), met een afwisseling in milieus en structuur op de verschillende
niveaus (De Blust, 2004) (bv. stuifduinen, heischraal grasland, droge, vochtige en natte heide en vennen
alsook boomrijke heide, struwelen en structuurrijke overgangen naar gesloten bos).
Elders zal men zich tevreden moeten stellen met een beperkte invulling, gericht op specifieke fauna- en
floradoelstellingen of netwerking.
Fauna
Bal et al. (2001) vermelden richtlijnen voor minimale oppervlaktes per biotoop (Tabel 5). De minimale
oppervlaktes corresponderen met een gemiddeld aantal voortplantende typische fauna-doelsoorten.

4-51

De grootste waarde is geschikt voor 75% van het potentiële aantal voortplantende fauna-doelsoorten.
Het potentieel aantal heidesoorten omvat ook soorten met grote oppervlaktevereisten, zoals bv. Klapekster
(in Vlaanderen met uitsterven bedreigd).
Vanaf de eerste waarde wordt dus al een heel aandeel typische faunasoorten van de biotoop bereikt (50%),
maar met extra inspanningen, indien er voldoende potenties zijn om aaneengesloten habitat te herstellen
met oppervlaktes groter dan de tweede waarde, kunnen in sommige gevallen net heel kritische
faunasoorten bereikt worden (in totaal meer dan 75% van de potentiële er zich voortplantende faunasoorten). Of nog, de onderwaarde kan geïnterpreteerd worden als ‘voldoende’, terwijl de grotere waarde
leidt tot een ‘gunstige’ waarde voor het oppervlaktecriterium voor de biotoop (Heutz et al., in prep.)

FAUNA

Tabel 5: Richtlijnen voor minimale oppervlaktes per biotoop

Biotoop

Min. opp. voor 50% van de
voortplantende faunadoelsoorten
(Bal et al., 2001)

Min. opp. voor 75% van de
voortplantende faunadoelsoorten
(Bal et al., 2001)

Stuifduin

15ha

75ha

Droge heide

5ha

50ha

Droog schraal grasland

0.5ha

50ha

Nat schraal grasland

0.5ha

30ha

Natte heide

5ha

75ha
5ha

Ven

0.5ha; 1are voor abiotische
processen en het geheel van
levensgemeenschappen. In dit geval
is een complex van vennen op korte
afstand noodzakelijk

Wastine

50ha (Palmaerts et al., 2004)

100ha

Voor open plekken in bos en kleinschalige ontbossingen kunnen we dus besluiten dat voor schrale
graslanden oppervlaktes van 0.5ha reeds voldoende groot zijn om een vrij goed ontwikkeld leefgebied te
bekomen. Voor echte heidevegetaties is de ondergrens 5ha.
Om een goede stuifduinvegetatie te creëren is een oppervlakte van minimum 15ha en dus een ontbossing
vereist.
Wat met kleinere oppervlaktes?
De waarden in de tabel zijn richtlijnen voor na te streven oppervlaktes. Dit wil niet zeggen dat kleinere
oppervlaktes geen waarde hebben. Hier zal zich wel een kleiner aantal (fauna)doelsoorten kunnen vestigen.
Zo kan het creëren van kleinere plekjes open zand (zandduintjes) in de omgeving van heideveldjes (bv. na
kap van een naaldbestand en verwijderen van het strooisel) op een voormalige stuifduin, kan wel
betekenisvol zijn in die zin dat er zich allerlei insecten kunnen vestigen.
Als gevolg van een hogere gevoeligheid voor uitsterven, bevatten kleine heideplekjes of graslandplekjes
een kleiner aantal populaties van typische heidesoorten. Oorzaken van hogere gevoeligheid voor uitsterven
zijn o.a. genetische erosie, maar ook demografische oorzaken, bv. voor sommige planten een verminderde
efficiënte bestuiving door insecten in kleine, versnipperde populaties (Morgan, 1999).
De
oppervlakte-afhankelijkheid
voor
uitsterven
van
typische
heideplanten
wordt
echter
overgecompenseerd als er zich in de omgeving nog fragmenten bevinden waaruit dispersie van soorten
naar het heideplekje mogelijk is. Met andere woorden, als een fragment in de buurt ligt van andere
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fragmenten zijn soorten in staat om via dispersie te voorkomen dat populaties uitsterven (rescue effect)
(Piessens et al., 2004; 2005b).
Hieruit kunnen we besluiten dat ook het behoud van kleine heiderelictjes uitermate belangrijk kan zijn
voor het behoud van levensvatbare populaties heidesoorten, tenminste, als ze voldoende omgeven zijn door
andere heidefragementen. Door verbindingszones aan te leggen moet elke verdere isolatie van de
fragmenten vermeden worden.
Op enkele plaatsen in Vlaanderen zou kunnen gestreefd worden naar een veldvegetatie van 50 tot 100ha
als referentiebeeld van een wastine (Palmaerts et al., 2004). Binnen dergelijk gebied komt door variatie van
abiotiek en beheer verschillende vegetatietypen voor (droge, vochtige of natte heide, heischrale graslandjes
en bermen, boomopslag en struweel, duintjes).
B. Voormalig grondgebruik
Door Granström (1988) en Walker et al. (2003) werden in bodems onder naaldhoutaanplantingen
(eerste generatie) gelijkende zaadbankflora’s gevonden als onder heide. De meeste zaden zijn
afkomstig van Struikheide, minder van Pilzegge en russen. Uit hun onderzoek bleek geen trend in
zaaddichtheden met ouderdom van de aanplant. Er was nog steeds een even grote zaadbank aanwezig
van Struikheide en Pilzegge in de bodem van een bestand van 73 jaar en van een recente kapvlakte
(bestand van 85 jaar).
Ook Pywell et al., (2002) verrichten onderzoek naar verschillen in zaadbank onder
naaldhoutaanplantingen in functie van de tijd. Uit hun onderzoek blijkt wél dat de gemiddelde dichtheid
aan levensvatbare zaden van struikhei sterk afnamen met de tijd (halfwaardetijden tussen 9 en 19 jaar),
maar dat zelfs na 40 of zelfs 70 jaar de zaadbanken van doelsoorten nog betrekkelijk groot bleken.
Echter, gebrek aan voldoende informatie omtrent kroonsluiting maakt het onmogelijk om te stellen dat de
zaden effectief zo lang in tijd levenskrachtig blijven.
Bosbeheer zou een van de factoren zijn die de persistentie van de zaden mee bepaalt (Pywell et al,
2002). Aanplantingsdichtheid, dunningsregime en boomsoortenkeuze bleken zeer belangrijke
factoren. Struikheideplanten verdwijnen immers pas na volledige kroonsluiting, wat kroonsluiting (licht)
een meer bepalende factor maakt om potenties tot herstel van heidegebieden in te schatten dan de tijd
sinds beplanting. Ook de bodemomstandigheden bepalen mee de groeisnelheid en dus kroonsluiting
van de boomlaag. Voor andere heidesoorten dan struikhei zou tijd helemaal niet belangrijk zijn, licht des
te meer (bv. Pijpestrootje).
Algemeen kan gesteld worden dat onder aanplantingen op voormalige heidegronden een relatief grote
langlevende zaadbank aanwezig is (o.a. Granström, 1988, Walker et al., 2003, Pywell et al., 2002, Bossuyt
& Hermy, 2003; Bossuyt et al., 2001,…).
Bij herstel van heide op historische heidegronden uit bosbestanden zou de beschikbaarheid van voldoende
(struikhei)zaden dus geen knelpunt vormen, tot gemiddeld 50 jaar na de aanplant.
Voorwaarde is wel dat in de bestanden regelmatig kappingen en dunningen werden uitgevoerd. Lange
omlopen van gesloten naaldhoutbestanden met soorten die een zeer dichte schaduw geven (bv. Douglas)
hypothekeren de kansen tot herstel.
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C. Abiotiek (Palmaerts et al., 2004)
Om heide en heischrale graslanden te herstellen is het in de eerste plaats belangrijk om de abiotiek te
herstellen. Omdat deze vegetaties voorkomen op zure, zandige bodems met een zeer lage
bodemvruchtbaarheid, kan elke verhoging van het nutriëntengehalte een succesvolle vestiging van de
vegetatie verhinderen (Marrs et al., 1998). Ook doelsoorten slagen er dan niet in zich te vestigen
(Clarke, 1997).
In verdroogde omstandigheden bv. is het herstel van de waterhuishouding zeer belangrijk.
Beheerwerken in ongeschikte omstandigheden zorgen er immers voor dat de zaadbank van de
doelsoorten in enkele jaren uitgeput raakt. De zaden zullen immers kiemen, maar door de ongunstige
omstandigheden geen stabiele populaties opbouwen, waardoor de zaadbank onvoldoende aangevuld
wordt (Nuis, 2001).
Naarmate men er meer of minder in slaagt om de invloed van kwelwater te herstellen (indien aanwezig)
kan er zich onder invloed van zure kwel een natte, heischrale vegetatie, ontwikkelen, terwijl onder
invloed van voedselarme, basische kwel de vegetatie zich tot een blauwgrasland zal ontwikkelen.
Herstel van de abiotiek alleen is onvoldoende voor heideherstel. Ook de beschikbaarheid van diasporen van
de doelsoorten, die afhangt van verbreiding van zaden uit de omgeving of uit een persistente zaadbank, is
heel belangrijk.
D. Verbreidingsmogelijkheden flora
Vele van de doelsoorten van hogergenoemde vegetaties hebben een persistente zaadbank. De
dominante soorten van de meeste heidegemeenschappen (Struikheide, Gewone dopheide en Rode
dopheide) produceren grote hoeveelheden zaad. De zaden zijn meestal gelokaliseerd in de
organische laag van de bodem. Andere soorten uit de heide zoals Tormentil en Pilzegge komen
meestal slechts in lage dichtheden voor. Een aantal heidesoorten vormt geen persistente zaadbank
en is dus aangewezen op andere vormen van verbreiding (Palmaerts et al., 2004).
Een goed ontwikkelde heidevegetatie bevat meer soorten dan enkel heide. In Bijlage 4 en 5 worden
de zaadbankeigenschappen van andere kenmerkende soorten van droge heide opgesomd, naar
Thompson et al. (1997) en Hodgson et al. (1995). Ook Pilzegge, Liggend walstro, Tandjesgras,
Rode dophei en Zandstruisgras zouden vanuit een zaadbank kunnen kiemen. Meer zeldzame
soorten (Kruipbrem, Stekelbrem, Klein warkruid, Kleine en Grote wolfsklauw) zouden zich slechts via
relictpopulaties kunnen verbreiden. Van Uytvanck & Decleer (2004) vermelden uit eigen
waarnemingen ook voor Kruipbrem een langlevende zaadvoorrraad van minstens 5 jaar, voor
Stekelbrem zelfs decennia.
De floristische verschillen van heidevegetaties zijn afhankelijk van de ouderdom en de
voorgeschiedenis van de heide en de voedselrijkdom van de bodem (Bossuyt et al., 2001). Op de
armste zandgronden is vaak enkel Struikhei samen met Bochtige smele en Pijpestrootje terug te
vinden terwijl in oude heidegebieden meestal een goed ontwikkelde moslaag aanwezig is met
bronsmos en heideklauwtjesmos, gaffeltandmos, enkele soorten kronkelsteeltje en verschillende
levermossen. De rijkdom aan korstmossen vergroot naarmate de heide gevarieerder is, met andere
woorden als ook stukjes stuifzand, stukjes heischraal grasland en natte heide aanwezig zijn. Vaak in
contact met bos– en van zodra de humuslaag verder ontwikkelt – kan ook Blauwe bosbes en Hengel
voorkomen (De Blust, 2004).
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Tormentil, Liggend walstro, Liggende vleugeltjesbloem, Struikhei en Gewone dophei zijn goede
indicatorsoorten voor potenties voor herstel van heide en heischrale graslanden.
Nog betere indicatorsoorten zijn soorten zonder of met beperkte zaadbankcapaciteiten (bv. Heidekartelblad,
Moeraswolfsklauw, Veenpluis, Sterzegge, Tandjesgras, Borstelgras). Zij wijzen er op dat zeldzame soorten
vanuit relictpopulaties kunnen uitbreiden en dat de huidige abiotiek voldoende geschikt is voor typische
heidesoorten. Het beheer moet vooral op deze soorten gericht zijn.
Uit onderzoek naar de effecten van oppervlakte en fragmentatie (Piessens et al., 2005b) op heidevegetaties,
blijkt dat het net deze soorten zijn die gevoelig zijn voor fragmentatie. De aanwezigheid van andere
geschikte (heide)fragmenten kan –bij gebrek aan beheer, of bij onvoldoende gunstige milieuomstandigheden- de overleving van de soort verzekeren. Voor deze soorten is dus een beheer van zelfs de
kleinste fragmenten (bospaden, kleine open plekken,..) belangrijk. Een voldoende lichtinval is er van cruciaal
belang.
Herstelmogelijkheden voor zure natte schrale graslanden en Blauwgraslanden zouden slechts zin
hebben op enkele 10-tallen ha in de onmiddellijke omgeving van nog bestaande relicten en zaadbank. Tien
tot dertig jaar na herstelmaatregelen kan al een behoorlijk aantal soorten teruggekeerd zijn, zonder dat
daarmee de situatie vergelijkbaar is met relictsituaties (Zwaenepoel et al., 2002).
Eenmalig verlies van soorten als Spaanse ruiter, Kranskarwij, Karwijselie en Blauwe knoop geldt
waarschijnlijk als een definitief verlies (Zwaenepoel et al., 2002).
Nochtans zijn er voorbeelden die op zaadbankcapaciteiten wijzen voor Blauwe knoop (SLI10 0.24). Zo
werden er in het Natuurreservaat de Langdonken na meer dan 10 jaar bebossing met Amerikaanse eik
op voormalige natte heide, na kap opnieuw Blauwe knoop plantjes gevonden, hoewel er geen relicten
meer aanwezig waren (Van Uytvanck & Decleer 2004). Er is ook een geval bekend van Blauwe knoop
die na kap van een populierenbestand opnieuw in de vegetatie kwam zonder aanwezigheid van relicten
in de nabije omgeving (Luc De Keersmaeker, pers. med.).
E. Potentieel storende factoren bij herstel van de vegetatie
I.

Competitie vanuit de zaadbank
Bossoorten kunnen de successie van heide naar bos inzetten (bv. Adelaarsvaren, berk, eik en Grove
den). Deze verschillende soorten kunnen een verschillende impact hebben op de zaadbank en dus ook
op de potenties voor herstel van heide wanneer men de successie wil terugzetten.
Mitchell et al. (1998) verrichtten in Dorset (UK) onderzoek naar de zaadbanken van soorten die de
successie van heide tot bos inzetten en de gevolgen ervan voor herstel van heidegebieden (berk, Grove
den, Adelaarsvaren, eik en Rhododendron).
1. Onder Grove den en Adelaarsvaren werden in de zaadbank significant minder zaden van
heidesoorten gevonden dan onder heide, desondanks werden eveneens minder zaden van nietheidesoorten gevonden. Ook Pakeman & Hay (1996) vonden dat de zaadbank van heide die langer
dan 40 jaar onder Adelaarsvaren zat vrij klein. Zij besloten dat in die omstandigheden inbreng van
nieuw zaad nodig is om succesvol herstel mogelijk te maken.
2. De zaadbanken onder eik, berk en Rhododendron hebben minder heidesoorten, maar ook meer
niet-heide soorten.

10

SLI : Seed Longevity Index, deze index karakteriseert de zaadbankcapaciteiten van een soort. De waarde varieert
tussen 0 en 1 – zie verder § 4.5.2.
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Uit dit onderzoek blijkt dat heideherstel onder berk, eik of Rhododendron moeilijker zal zijn dan heideherstel
onder Grove den of Adelaarsvaren.
II.
Competitie vanuit de vegetatie
Niet heidesoorten kunnen bijzonder competitief optreden en potentiële spelbrekers zijn voor het herstel van
een heidevegetatie. Voorbeelden zijn Pijpestrootje (een soort van natte heide en natte onbemeste
graslanden), Adelaarsvaren (een soort van bossen op matig voedselarme, droge zure grond) en bramen
(soort van kaalsag of struwelen op vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond).
De competitie van deze soorten zou heviger zijn in zuidgerichte open plekken (Degen, 2005).
Bramen kunnen vanuit de omgeving of vanuit de zaadbank het herstel van de doelvegetatie
verhinderen door een snelle overwoekering als gevolg van een plotse vrijstelling. Bramen hebben
een goede zaadbankcapaciteit (SLI11 : 0.54). Vooral in de eerder voedselrijke situaties moet bij de
creatie van open en halfopen situaties binnen bos, rekening gehouden worden met mogelijke
verbraming.
Pywell et al. (2002) stellen dat op nattere bodems de overvloedige aanwezigheid van Pijpestrootje
in de zaadbank de strengste biologische beperking op herstel vormt. Pijpestrootje bouwt dus een
zaadbank op, maar in lagere aantallen dan heidezaden en de zaadbank is minder kiemkrachtig. De
zaden zijn bijna enkel gelokaliseerd in de organische laag van de bodem. Op natte standplaatsen
zou er een grotere predatie zijn op pijpestrootjezaden dan op een drogere standplaats (Palmaerts et
al., 2004). Pijpestrootje plant zich eveneens vegetatief voor (scheuten aan de moederplant gehecht
voor lange periode, gewoonlijk langer dan één groeiseizoen).
Ook Bochtige smele (soort van bossen op matig voedselarme, droge zure grond – ook droge
heide) kan heidestruikjes overwoekeren. Bochtige smele en Adelaarsvaren planten zich vegetatief
voort alsook met behulp van zaden of sporen.
Toch zou in de bodem van een vergraste heide (met Bochtige smele of Pijpestrootje) een nog voldoende
grote zaadbank aanwezig van Struikheide en Gewone dopheide, ook waar deze soorten al 10 jaar niet
meer voorkomen. Deze grasheiden hebben potenties voor herstel van heidegebieden met dominantie van
Dopheide of Struikheide (Bruggink, 1993).

11

SLI : Seed Longevity Index, deze index karakteriseert de zaadbankcapaciteiten van een soort. De waarde varieert tussen 0 en 1 – zie

verder § 4.5.2.
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4.3.2

Natte graslanden en moerasvegetaties in valleien

4.3.2.1 Beschrijving van de belangrijke open en natte graslanden en moerasvegetaties in valleien
Voor de beschrijving van volgende vegetaties: vochtige heide en laagveen en natte schrale graslanden
verwijzen we naar Bijlage 3.
4.3.2.2 Potenties voor herstel van vochtige en natte graslanden en moerasvegetaties in valleien
Uit verschillende publicaties alsook uit niet-gepubliceerde terreinbevindingen blijkt dat de potenties voor het
herstel van natte graslanden en kleine zeggevegetaties sterk afhankelijk zijn van de aanwezigheid van
relicten in de nabije omgeving (o.a. Pywell et al., 2002; Bossuyt & Hermy, 2003). De rol van een zaadbank
is veel kleiner dan bij herstel van schrale vegetaties op zandgronden.
De potenties en de gevergde tijd om een bepaalde vegetatie tot stand te laten komen, zijn dus sterk
locatieafhankelijk. Bij een geschikte abtiotiek zou herstel van een dotterbloemgrasland door kappen van bos
bv. quasi van dag op dag kunnen onstaan (Zwaenepoel et al., 2002). Op andere locaties zal het misschien
nodig zijn te plaggen en de waterstand te verhogen, waarbij na 10 jaar al een mooi resultaat kan bereikt
worden, maar waarbij de soortenrijkdom toch lager is dan in relictvegetaties (Van Uytvanck & Decleer 2004).
A. Oppervlakte
Bal et al. (2001) vermelden richtlijnen voor minimale oppervlaktes per biotoop. De minimale oppervlaktes
corresponderen met een gemiddeld aantal voortplantende typische fauna-doelsoorten. De grootste waarde
is geschikt voor 75% van het potentiële aantal.

FAUNA

Zoals reeds vermeld bij de schrale vegetaties, geldt dat bij deze begrenzingen ook rekening wordt gehouden
met typische soorten van grote oppervlaktes, bv. Roerdomp, Woudaapje, Grote karekiet. Dergelijke soorten
zijn niet relevant voor open plekken – zie ook verder hoofdstuk 4.5. – maar het zijn natuurlijk wel kritische
soorten voor het natuurbehoud. Of nog, de onderwaarde kan geïnterpreteerd worden als ‘voldoende’, terwijl
de grotere waarde leidt tot een ‘gunstige’ waarde voor het oppervlaktecriterium voor de biotoop (Heutz et
al., in prep.).

Biotoop

Min. opp. voor 50% van de
faunadoelsoorten (Bal et al., 2001)

Min. opp. voor 75% van de
faunadoelsoorten (Bal et al., 2001)

Dotterbloemgrasland

(0.1ha) 0.5ha

30ha

Ruigte moerasspirea

0.5ha

30ha

Rietmoeras

0.5ha

30ha

Soortenrijk hooiland

(0.5ha) 2.5ha

75ha

We kunnen dus besluiten dat in open plekken vanaf oppervlaktes van 0.5ha met goed ontwikkelde
vegetaties al zeer goede potenties aanwezig zijn voor fauna. Enkel voor de hooilanden zouden grotere
oppervlaktes nodig zijn.
Voor flora en soorten met kleinere oppervlaktevereisten zijn ook kleinere oppervlaktes en zelfs
fragmenten zeer belangrijk, als relicten van waaruit migratie naar grotere eenheden mogelijk is, of als
alleenstaande duurzame populatie van een zeldzame plantensoort, bv. een open plek met een 50-tal
individuen (Lesica & Allendorf, 1992; Morgan, 1999).
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B. Abiotiek
Herstel
is
slechts
mogelijk
bij
een
geschikte
waterhuishouding
en
een
matige
nutriëntenbeschikbaarheid. Om tot een goede nutriëntenbeschikbaarheid te komen is maaien en
verwijderen van de voedselrijke toplaag vaak nodig.
Herstel van de abiotiek alleen is onvoldoende. Ook de beschikbaarheid van diasporen van de doelsoorten is
essentieel, wat afhangt van verbreiding uit de omgeving of uit een persistente zaadbank.

C. Voormalig grondgebruik
Terreinen die niet opgehoogd werden, bebost werden of spontaan verbosten, bieden de meeste kansen tot
herstel (Van Uytvanck & Decleer, 2004). De invloeden van bemesting zijn hier minder voelbaar dan bij
voormalige landbouwgronden, eventuele zaadvoorraden in de bodem blijven bewaard en ook de
oorspronkelijke hydrologie kan er vaak worden hersteld.
In vele gevallen werden vallei-ecosystemen ingeplant met populieren. Door de korte rotatietijden en door de
wijde plantverbanden gangbaar in de populierenteelt bestaat er een grote kans dat onder deze bestanden
typische graslandsoorten konden overleven. Indien nog relicten van bv. dotterbloemgraslanden aanwezig
zijn onder populier (of in het aanpalende perceel, wegberm,..) en als de waterhuishouding niet werd
gewijzigd, is het dan ook mogelijk om via ontbossing dergelijke graslanden te herstellen.
D. Verbreidingsmogelijkheden flora
Natte graslanden en ruigten van valleigebieden worden gekenmerkt door vele soorten die zich vegetatief
verbreiden (Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Moerasrolklaver, Moeraswalstro, Pinksterbloem, Wolfspoot,
Waterdrieblad, Riet, Groot moerasscherm, Grote egelskop, Grote lisdodde, Kleine egelskop, Holpijp,
Liesgras, Mannagras, Mattenbies, Moerasspirea, Moeraszegge, Wilde bertram,…) en/of door middel van
(seizonale) verjonging via zaden o.a., Grote lisdodde, Holpijp, Moeraszegge,.. (Hodgson et al., 1995).
Bij een geschikt beheer is het dus waarschijnlijk dat uitbreiding van een goed ontwikkelde vegetatie naar
nabijgelegen percelen met gelijkaardige abiotiek mogelijk is.
Veruit de meeste soorten van natte graslanden en kleine zeggevegetaties vormen geen overblijvende
zaadbank.
Enkel Gevleugeld helmkruid, Echte koekoeksbloem, Geoord helmkruid, Grote lisdodde, Mannagras, Poelruit
en Stijve zegge, Gewone hoornbloem, Gewoon struisgras, Heggedoornzaad, Gewone pastinaak en
Pinksterbloem hebben een matig langlevende tot langlevende zaadbank (SLI > 0.5, zie hoofdstuk 4.5).
Vooral ook karakteristieke zeggesoorten kunnen uit de zaadbank terugkeren.
Dotterbloemgraslanden : de potenties tot herstel zijn afhankelijk van het beoogde doeltype. Zwaenepoel
et al. (2002) onderscheiden een aantal types dotterbloemgraslanden waarvan er een aantal niet
vervangbaar zijn. Dit wil zeggen dat ze na ver- of bebossing definitief verloren zijn.
Zwaenepoel et al. (2002) noemen zo de associatie van Harlekijn en Ratelaar, de Associatie van Gewone
engelwortel en Moeraszegge en de Associatie met Waterkruiskruid en Trosdravik. Trosdravik heeft geen
zaadvoorraad in de bodem en geen andere goede verbreidingsmogelijkheden.
Herstelmogelijkheden zouden er wel zijn voor de Associatie van Koekoeksbloem en Gevleugeld
hertshooi. De windverbreiding van de orchideeën en de zaadvoorraad in de bodem van Gevleugeld
hertshooi geven perspectief, hoewel voor de kieming van orchideeënzaden meestal bepaalde mycorrhiza
noodzakelijk zijn.
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Rietruigte en Ruigte met moerasspirea: Goede potenties voor herstel op die plaatsen waar nog relicten
zich vegetatief kunnen uitbreiden of daar waar zaden worden aangevoerd door overstromingen.
Bloemenrijk hooiland of cultuurgrasland: Herstel vanuit een overblijvende zaadbank lijkt niet mogelijk.
Het is dus noodzakelijk dat nog relicten in de omgeving aanwezig zijn van waaruit vegetatieve verbreiding of
seizonale verjonging met behulp van zaden mogelijk is.

4.3.3

Mantel en zoomvegetaties

4.3.3.1 Beschrijving van mantel- en zoomvegetaties
Voor de beschrijving van volgende vegetaties: droge heide, vochtige en natte heide, droge schrale
graslanden, natte schrale graslanden, verwijzen we naar Bijlage 3.
4.3.3.2 Potenties voor herstel van mantel-en zoomvegetaties
In het kader van de creatie van open plekken binnen bos, is de aanleg van mantel- en zoomvegetaties in
eerste plaats een ingreep in de structuur van de bosrand en de bosbestanden.
Creatie van open structuren in bos onder vorm van mantel en zoomvegetaties heeft in vrijwel alle gevallen
goede potenties. De creatie van de structuur op zich is immers niet afhankelijk van het al dan niet
voorhanden zijn van een persistente zaadbank of van relictpopulaties. Mantel- en zoomvegetaties en ruigtes
kunnen relatief arm zijn aan plantensoorten, ze zijn wel steeds goede potenties voor fauna, in het bijzonder
ongewervelden.
Indien het aangrenzende bosbestand hoge natuurwaarden heeft zal de aanwezigheid van bijzondere
soorten of bijzondere relictpopulaties van open vegetaties wél bepalend zijn in de afweging tot al dan niet
kappen van een (deel van een) goed ontwikkeld bosbestand in functie van herstel of creatie van een mantel/zoomvegetatie.
In sommige gevallen zal een afweging van de gerealiseerde natuurwaarde ten opzichte van inzet van arbeid
zich opdringen. Creatie en ontwikkeling van een mantel- en zoomvegetatie kan arbeidsintensief zijn, met
soms enkel een veranderde structuur van de bosrand als gevolg.
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4.4

Bespreking en beschrijving van de actuele en potentiële natuurwaarden van
bestaande bossen

Om een goede afweging te maken om al dan niet over te gaan tot een ontbossing of creatie van een
halfopen structuur, is het uiteraard noodzakelijk om ook het alternatief (gesloten bostype) naar waarde te
kunnen schatten. In dit hoofdstuk wordt vooral aandacht besteed aan een beschrijving van de zeldzame
bostypes, waardevolle natuurelementen in de gesloten bossfeer en andere factoren die de natuurwaarde
van bos bepalen.

4.4.1

Bespreking en beschrijving van de bijzondere bostypes

Voor de beschrijving van de zeldzame bostypes Beukenbos of eikenbos met witte veldbies, Beukenbos met
parelgras en Lievevrouwbedstro, Beukenbos of Eikenbos op kalk, Esdoorn-essenbos – Ravijnbos, Essenolmenbos, Duinbos van het kustgebied, Beboste landduin, Voedselarm elzenbroek met veenmossen,
Mezotroof elzenbroek met zeggen, Elzen essenbos met Slanke sleutelbloem, Elzen essenbos van bron en
bronbeek, Hakhout en middelhout, verwijzen we naar Bijlage 3.

4.4.2

Actuele natuurwaarde van de aanwezige bossen

In de meeste gevallen zal het bos waar een ontbossing / open plek overwogen wordt, behoren tot een
algemeen bostype (eiken-berkenbos, …) of een eerder artificieel of jong bostype (naaldhoutaanplant,
populierenaanplant, berkenopslag).
In dit geval is het belangrijk ook hiervan de waarde op een genuanceerde wijze te beoordelen: een eerste
generatie naaldhout op heide zonder onderetage is immers naar natuurwaarde een totaal andere
uitgangssituatie dan een derde generatie naaldhoutaanplant in Ferrarisbos, of een naaldbos ontstaan na 40
jaar spontane ontwikkeling van een brandvlakte.
In dit hoofdstukje wordt daarom aangegeven hoe de huidige natuurwaarde kan ingeschat worden en wat de
potenties zijn van een bepaald bos.
Volgende aspecten spelen hierbij mee :
Zeldzaamheid
- Zeldzaamheid/uniciteit van het vegetatietype/beheervorm/aanwezige elementen
- Zeldzaamheid van de aanwezige soorten
Status van ontwikkeling
- Structuurrijkdom
- Continuïteit/verzadigingsgraad
- Natuurlijkheid
Daarnaast gelden ook een aantal randvoorwaarden. De potenties voor het behoud en de ontwikkeling van
de bosvegetatie zijn immers afhankelijk van de bosoppervlakte en de abiotische omstandigheden.
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4.4.2.1

Zeldzaamheid

A. Zeldzaamheid/uniciteit van het vegetatietype
In het eerste Natuurrapport (Kuijken et al, 1999) worden schattingen gegeven van de actuele oppervlakte
van de verschillende vegetatietypes in Vlaanderen, gebaseerd op de BWK-typologie en volgens
onderstaande zeldzaamheidklassen. Een aantal van zeldzame open en gesloten vegetaties worden
beschreven in Bijlage 3.
Tabel 6: zeldzaamheidsklassen (NARA, 1999).
Klasse

Oppervlakte

Oppervlakte tov heel
Vlaanderen

Nagenoeg niet voorkomend

200-399ha

0.015-0.03%

Uiterst zeldzaam

400-2800ha

0.03-0.2%

Zeer zeldzaam

2800-5600ha

0.2-0.4%

Zeldzaam

5600-14000ha

0.4-0.9%

Vrij zeldzaam

14000-20000ha

1-1.5%

Minder algemeen

>20000ha

>1.5%

In Tabel 7 staan de bostypes, volgens de BWK-typologie, met een ingeschatte maximale oppervlakte in
Vlaanderen (Zie Bijlage 6 voor een legende van de BWK-codes).
Tabel 7 Maximale oppervlakte bos in Vlaanderen voor verschillende BWK-eenheden (Leyman &
Vandekerkhove, 2004) 12
BWK-eenheden
Qb en P(p)mb

37.304 ha

Qb

17.969 ha

Qs, Fs, Ql, Fl, P(p)mb, Qb, Qa, Fa,Qd, Qe, Qk, Fe, Fk, Fm

59.494 ha

Qs en Fs

20.576 ha

Fs

6.836 ha

Qs, Fs, Ql, Fl, P(p)mb, Qb, Qa, Fa

57.902 ha

Qs, Fs, Ql, Fl

20.828 ha

Qd, Ru, Rud, Vn

3.381 ha

Qe, Fe

2.468 ha

Qe, Qa

5.987 ha

Qa, Fa, Qe, Fe

7.220 ha

Qa, Fa

4.864 ha

Fs, Fl

6.841 ha

Fm
Fm, Fa, Qa, Fk, Qk
Fk, Qk, Hkb, Sk
Fl, Ql
Ek, Es
Vc

12

Oppervlakte (ha)

47 ha
4.927 ha
88 ha
281 ha
6 ha
1.043 ha

Va

4.557 ha

Va, Qa, Qe

9.881 ha

Vn, Ru

5.006 ha

De oppervlaktes werden berekend op basis van data van de Boskartering (2001) en de BWK(2002) : eenheid1 of 2 of … tot en met

eenheid12 van de BWK-attributentabel. Deze cijfers zijn dus inschattingen van de maximaal mogelijke oppervlakte van de bwk-eenheid
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BWK-eenheden
Vn

Oppervlakte (ha)
4.971 ha

Ru, Rud

140 ha

Rud

104 ha

Vo

302 ha

Vo en Vt

803 ha

Vm

2.926 ha

Vm, Vn

7.463 ha

Sf

3.189 ha

Vt

528 ha

Vf
Quer (Amerikaanse eik)

382 ha
2.117 ha

De meeste bostypes en struwelen zijn dus zeldzame biotopen. Alvorens echter te besluiten dat Qb of Qs
geen zeldzame biotopen zijn, is het noodzakelijk deze cijfers enigszins te relativeren.
Bij de berekening van de zeldzaamheid volgens bovenstaande klasse-indeling werd voor de bostypes
immers geen onderscheid gemaakt tussen jonge types en goed ontwikkelde voorbeelden
(bv: Qb kan zowel een jonge berkenopslag zijn, als een middeloude eikenaanplant, als een structuurrijk oud
eikenberkenbos).
Bij de inschatting van het criterium zeldzaamheid moeten de BWK-gegevens dan ook verder genuanceerd
en gedifferentieerd worden, bv. aan de hand van boshistoriek, de gegevens van de boskartering, de
potentieel natuurlijke vegetaties binnen het actuele bosareaal enz.. (zie verder).
In Tabel 8 staan bv. de potentiële oppervlaktes van een natuurlijk bostype binnen het huidige
bosareaal.
De Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart toont welke vegetatie zich zou kunnen ontwikkelen als
climaxvegetatie bij een natuurlijke successie.
Het basisidee is dat de meer gestoorde of recente bossen zich spontaan ontwikkelen in de richting van de
meer verzadigde gemeenschappen. De potentieel natuurlijke vegetatie werd oorspronkelijk door Tüxen
(1956) gedefinieerd als de natuurlijke vegetatie die op een bepaalde plaats mogelijk is zonder enige vorm
van menselijk beheer. Kowarik (1987) verengde het begrip: een PNV is het hoogst ontwikkelde vegetatietype
dat onder de huidige omstandigheden op een bepaalde standplaats mogelijk is, inclusief onomkeerbare
veranderingen door menselijk toedoen. Veranderingen in standplaats in de loop van de successie worden
door de benadering van Kowarik (1987) uitgesloten. Er zijn duidelijke verschillen tussen beide interpretaties.
Tüxen (1956) definieert PNV's als volledig natuurlijke systemen zonder historische of actuele menselijke
invloed. Omdat dergelijke referentiebeelden in Europa nauwelijks voorkomen is dit een utopisch concept dat
veel ruimte laat voor discussie. Kowarik (1987) concretiseerde het begrip door historische antropogene
invloeden te aanvaarden en de nadruk te leggen op de spontane ontwikkeling op een bepaalde standplaats.

4-63

Tabel 8: Oppervlakteverdeling van het bos in Vlaanderen volgens de PNV (Leyman & Vandekerkhove,
2004)
PNV

Oppervlakte (ha)

Wilgenvloedbos (bij vrije getijdenwerking)

2.215 ha

Elzenbroekbos

8.201 ha

Bronbos (kans op)
Elzen-Vogelkersbos
Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken- Beukenbos
typische Eiken-Beukenbos

3.921 ha
19.559 ha
9.540 ha
17.474 ha

arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos

75.365 ha

Niet bepaald

15.560 ha

Totaal (gedeeltelijke overlap van de PNV-types)

151.835 ha

De maximale oppervlakte actueel zeer arm, zuur eikenbos (Qb) bedraagt 17.969ha (Tabel 7), terwijl dit
bostype potentieel op 75.365ha van onze bestaande bossen het optimale bostype is.
Dit bostype heeft dus veel aan areaal moeten inleveren (bv. reeds 19.335ha van de standplaatsen met PNV
arm eikenbos werd ingeplant met naaldhout (Tabel 7). Anderzijds is het ook zo dat een deel van het actueel
bestaand bos op arme zandgronden voormalige heidebebossingen zijn.
In die gevallen kan een keuze gemaakt worden: omvormen tot een goed ontwikkeld loofbos van het type
arm eiken-beukenbos, of -indien er goede potenties zijn-, heideherstel. Om deze keuze te kunnen maken,
is het noodzakelijk ook o.a. de status van ontwikkeling van het bestand te bekijken: historiek van de
standplaats en inschatting van de structuurrijkdom van het bestand zelf (zie verder).
Ook voor de natte bostypes geldt dat de oppervlakte bos op geschikte standplaatsen voor zeldzame
bostypes veel groter is dan de effectieve oppervlaktes aan zeldzame bostypes. Zo is de maximale
oppervlakte bronbos in Vlaanderen 1043ha, terwijl er binnen het actuele bosareaal zo’n 3921ha zijn waar dit
bostype zich mogelijk had kunnen ontwikkelen.
B. Zeldzaamheid van de aanwezige soorten
Gewone bostypes kunnen zeldzame plant- en diersoorten herbergen. Vaak hebben populierenbossen
bijvoorbeeld een zeer rijke kruidlaag, die zou vernietigd worden door onoordeelkundig te ontbossen. Ook
vloeiweiden in de Kempen zijn voorbeelden van bossen waar de natuurwaarde zich bijna uitsluitend in de
kruidlaag situeert.
In naaldbossen kunnen bijzondere paddestoelen groeien. In de Rode Lijst van de paddestoelen staan een
50-tal soorten van de categorieën kwetsbaar, zeldzaam, bedreigd en met uitsterven bedreigd (12), met
naaldbos als belangrijkste habitat. Het belang van naaldbossen voor deze soorten uit zich vaak in hun naam
(Denneneekhoorntjesbrood,
Lorkenslijmkop,
Sparrenstinktaailing,
Kleine
sparrenrussula,
Larixridderzwam,…).
C. Zeldzaamheid van een beheervorm of van aanwezige elementen
Zeldzame beheervormen zijn beheervormen die in het reguliere beheer niet meer worden toegepast, maar
waaraan wel bijzondere biodiversiteitswaarden worden toegeschreven. Omwille van die toegevoegde
waarde wordt op sommige plaatsen de beheersvorm nog toegepast of opnieuw opgenomen, bv. hakhout-, of
middelhoutbeheer.
Voorbeelden van cultuurhistorische elementen die in bosbestanden kunnen voorkomen zijn
drevenpatronen, grafheuvel, motte, laagoven, talud, terrasstructuren en uitzonderlijk, relicten van een
eendenkooi. In meer (eendenkooi, motte) of mindere (talud, terrasstructuur) mate zullen deze elementen
schade ondervinden van ontbossingactiviteiten.
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4.4.2.2

Status van ontwikkeling

A. Structuurrijkdom
Hoe gevarieerder de structuur van de bestanden in een bos is, hoe diverser de biologische diversiteit zal zijn
(Franklin, 1988; Otte, 1989 in Van Den Meersschaut, 2001). Een gevarieerde structuur impliceert immers
een veelvoud aan niches die door verschillende organismen kunnen benut worden. Heterogeniteit in
bossen is naast dood hout de belangrijkste sturende factor voor de soortenrijkdom van bosgebonden
gewervelde dieren en van groot belang voor de vogelrijkdom (Al et al., 1995).
Uit onderzoek naar een methodologie voor de beoordeling van biodiversiteit in bossen op basis van
structuurparameters (Van de Meerschaut et al., 2001) komen volgende bepalende factoren naar voor:
Bestandstructuur
Houtige vegetatie
Kruidvegetatie
Dood hout
I.
Bestandsstructuur
De kroonsluitingsgraad van de bovenste etage kan beschouwd worden als een maat van habitatvariatie.
Openingen in het kronendak geven immers aanleiding tot andere licht- en vochtregimes of
microklimatologische verschillen in het algemeen (Noss 1990).
Een kroonsluiting tussen 1/3 en 2/3 wordt als optimaal beschouwd. Zeer ijle bestanden
(sluitingsgraad van < 1/3 van de totale oppervlakte) worden in die zin als iets rijker geëvalueerd dan
vrij dichtgesloten bestanden (sluitingsgraad van > 2/3 van de totale oppervlakte)
De bestandleeftijd is een belangrijke structuur- en dus diversiteitvormende factor. Naarmate een bestand
ouder wordt ontstaan meer niches (nest-, schuil-, en voedselmogelijkheden), die van belang kunnen zijn
voor de overleving van bepaalde dier- en plantensoorten (Helmer, 1987; Mitchell & Kirby, 1989).
Bestandleeftijd mag niet worden verward met de geschiedenis van het landgebruik.
Ongelijkjarigheid impliceert niet automatisch een hoge leeftijd. Een ongelijkjarig bestand zou een
lagere natuurwaarden kunnen hebben dan een gelijkjarig oud bestand van meer dan 160 jaar.
De verticale structuur of de etageopbouw van een bestand draagt op zijn beurt bij tot de diversiteit.
Bestanden met één etage (bv. een homogene populierenaanplanting zonder struiklaag, hakhout,
e.d.) scoren in die zin veel lager dan bestanden met meerdere etages. Onder deze laatste vallen
zowel middelhoutbestanden als rijk gestructureerd hooghout.
De horizontale structuur of de verdeling/menging van de boomsoorten over de oppervlakte leidt tot
(structuur)diversiteit. Hierbij wordt in dit geval een zo groot mogelijke variatie op een zo klein mogelijke
oppervlakte betracht.
Stamsgewijze menging scoort hierdoor het hoogst terwijl dit voor homogene bestanden het laagst is.
Groepsgewijze menging wordt als een tussenvorm beoordeeld.
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II.

Houtige vegetatie

De boomsoortensamenstelling (bomen met hoogte ≥ 2m) is een heel belangrijke parameter voor
diversiteit. Heel wat organismen zijn specifiek gebonden aan bepaalde boomsoorten, terwijl omgekeerd
iedere boomsoort op haar beurt een eigen waaier aan natuurlijke begeleiders herbergt (Kennedy &
Southwood, 1984; Southwood, 1961).
Homogene bestanden zijn in dit opzicht minder waardevol dan bestanden met verschillenden
boomsoorten. Het veelvuldig voorkomen van exoten wordt als negatief beschouwd.
Dikke bomen (40 cm ≤ ∅1,5 < 80 cm) zorgen voor een belangrijke habitat voor o.a. insecten, vogels, fungi
en epifyten. De natuurwaarde van zeer dikke bomen (∅1,5 ≥ 80 cm) is bovendien nog een stuk hoger. Deze
bomen vormen zeer belangrijke en zeldzame niches voor talloze en zeldzame plant- en diersoorten.
Christensen & Emborg (1996) halen terecht aan dat dergelijke bomen, samen met grote hoeveelheden dood
hout de belangrijkste ontbrekende schakels zijn van het natuurlijke bosecosysteem in beheerde bossen.
Voor dikke bomen wordt geen onderscheid gemaakt tussen inheems en exoot omdat deze
parameters vooral een structurele invloed uitoefenen, waarbij de identiteit van de soort op zich
minder belangrijk is.
Het aantal inheemse boomsoorten in verjonging (bomen met hoogte < 2m) heeft op zich weinig invloed
op de biodiversiteit maar is vooral belangrijk omdat zij garant staat voor het toekomstige bosbeeld en de
natuurwaarde van het bestand.
Een hoger aantal inheemse boomsoorten in verjonging leidt tot een hogere potentiële natuurwaarde
van het bestand.
Variatie in stamgrootte en de aanwezigheid van verschillende successiestadia in een bestand worden
vaak geassocieerd met een hoge biodiversiteit (Esseen et al., 1992).
III.
Kruidvegetatie
Het aantal soorten vaatplanten heeft een rechtstreekse link met de rijkdom aan diersoorten. Verschillende
dieren zijn immers specifiek gebonden aan bepaalde plantensoorten en er wordt dan ook algemeen
aangenomen dat een soortenrijke vegetatie een belangrijke bijdrage levert aan een soortenrijke fauna (Van
de Meersschaut et al., 2001). Ook mossen dragen bij tot de biodiversiteit.
Een hoger aantal (zeldzame planten) en mossen staat garant voor een hogere natuurwaarde. Ook
de ruimtelijke variatie in bedekking is belangrijk
IV.
Dood hout
Het belang van dood hout voor het behoud van de biodiversiteit in bosecosystemen wordt algemeen
onderkend. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar invertebraten, schimmels en holenbroeders. Het
verschil in de aanwezige hoeveelheden dood hout en hun variatie en vormenrijkdom vormt, samen met het
ontbreken van zeer zware en aftakelende bomen, het meest expliciete onderscheid tussen natuurlijke van
beheerde bossen (Rauh, 1993; Christensen & Emborg, 1996). Staand en liggend dood hout creëren elk
een afzonderlijke niche, waaraan verschillende organismen(groepen) zijn aangepast en vervullen daardoor
een uiteenlopende rol in het bosecosysteem.
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Bij de waardebeoordeling van het aspect dood hout is niet enkel de hoeveelheid van belang, maar
ook de variatie of vormenrijkdom ervan. Verschillende dimensies, verteringsstadia, vormen en
toestanden zorgen er immers voor dat een verhoogde, met dood hout geassocieerde,
soortendiversiteit met specialisten zich kan handhaven.

B. Continuïteit/verzadigingsgraad
I.

Ontwikkelingsduur van bosecosystemen

De relatie tussen de continuïteit van een biotoop en zijn natuurwaarde is een algemeen geldend principe in
de natuur. Biotopen die zich over een voldoende lange tijd ongestoord konden ontwikkelen, hebben meestal
een hoge natuurwaarde. Hierbij is een voldoende lange tijd, de tijd nodig om zich tot een volledig en
volwaardig ecosysteem te ontwikkelen. In een biotoop met een hoge maturiteit en goede ecologische
rijping hebben ook kritische soorten, bv. soorten die zeer traag koloniseren, hun ecologische niche bereikt
in het ecosysteem.
Hermy et. al. (1999) stelden vast dat circa 20% van de Europese bosflora specifiek aan oud bos gebonden
is. In tegenstelling tot recente bebossingen is het bodemnutriëntgehalte veel lager in oude bossen, waardoor
algemeen voorkomende stikstof- en fosfaatminnende plantensoorten de aanwezigheid van de andere
bosplanten niet hypothekeren. Ook ongestoorde bodemstructuur en drainage, aanwezigheid van een
humuslaag en een hoog gehalte aan organisch materiaal in de bodem zijn van belang voor de
habitatkwaliteit (Verheyen & Hermy (2001b)).
Ook voor fauna is oud bos belangrijk. Naarmate een terrein langer stabiel is, zullen zich meer soorten
vestigen die bij het terreintype horen. Zo is bijvoorbeeld duidelijk dat naarmate de successie in bossen
verder gaat, ook broedvogelgemeenschappen geleidelijk evolueren naar soortenrijkere gemeenschappen
met een meer evenredige verdeling van soorten over de verschillende soortengroepen. Met uitzondering van
een aantal soorten kenmerkend voor ruigtevegetaties, komen in de broedvogelgemeenschap van bossen
met oude bomen en dood hout eveneens alle soorten voor uit de vorige successiestadia (Butaye et al.,
2003).
Van loopkevers en spinnen wordt algemeen aangenomen dat specifieke soorten gebonden zijn aan (oude)
bossen met veel dood hout (bv. voor spinnen: De Bakker & Maelfait, 2002).
Voor loopkevers geldt dat het aanbod aan prooien voor larven in de bodem groter en meer afwisselend zou
zijn naarmate het bos ouder wordt. Dit heeft als gevolg dat in oude bossen de meer grotere soorten
frequenter voorkomen en zelfs binnen de soort de individuen groter zijn dan in jonge bossen (Boeken et
al., 2002). Als gevolg van de beperkte dispersiemogelijkheden van deze soorten is de continuïteit van hun
geschikte biotoop (oud bos) zeer belangrijk voor hun voortbestaan.
De ontwikkelingstijd kan per biotoop sterk verschillen. Voor bepaalde bosecosystemen zou 300 tot 1000
jaar nodig zijn om tot een volledige ecologische rijping te komen (bv. eiken-haagbeukenbos). Voor andere
bosbiotopen kan er al vanaf 30 jaar of minder een min of meer volwaardig ecosysteem tot stand komen (bv.
mesotroof elzenbos).
Voor de meeste open vegetaties zijn de ontwikkelingstijden doorgaans minder lang (bv. 25 jaar voor
bloemenrijk grasland; droge heide, dotterbloemgrasland,…(Bal et al., 2001)). De ontwikkelingstijden van
heel soortenrijke graslanden (blauwgraslanden, kalkgraslanden, duingraslanden, .) zijn wellicht langer (> 30
jaar, Zwaenepoel et al., 2002).
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Bossen met een grote maturiteit en ecologische rijping zijn onvervangbaar in Vlaanderen. Voorbeelden van
dergelijke bossen zijn Ferraris bossen (bos onafgebroken bebost is sinds 1775) en bossen die zich
gedurende lange tijd spontaan konden ontwikkelen over een voldoende grote oppervlakte.
Het feit dat bos permanent bebost is sinds 1775 zegt echter niets over de boomleeftijd en de ermee
gerelateerde structuurrijkdom (zie hoger).
Mogelijks kende een dergelijk ‘oud bos’ al enkele kaalslagen en/of werd het herhaaldelijk geëxploiteerd als
naaldhout. Sommige bossen kenden een periode van wastinegebruik, zodat zowel relicten van (half)open
als van gesloten vegetaties mogelijk aanwezig zijn.
In onderstaande tabel staan de oppervlaktes bos in Vlaanderen volgens historiek.
Tabel 9 Oppervlakteverdeling van het bos in Vlaanderen volgens de historiek (Leyman & Vandekerkhove,
2004)

Historiek

Oppervlakte (ha)

Ferrarisbos (1775)

18.812 ha

Vandermaelenbos13 (1850)

12.877 ha

Ontginningsbos

14

6.753 ha

Bos van begin 20ste eeuw15

42.454 ha

Overige bos

64.803 ha

Totaal

145.699 ha

Om de actuele natuurwaarde van een bosbestand in te schatten, is voor het criterium ‘oud bos’ vooral
Ferrarisbos zeer belangrijk. En dit vooral voor die bostypes die een hoge ontwikkelingsduur kennen. Oude
bossen hebben immers eeuwen de tijd gehad om zich tot een volledig bosecosysteem te ontwikkelen.
Koop (1995) bepaalde de ontwikkelingsduur van verschillende bostypes en onderscheidt drie klassen:
Ontwikkelingsduur van 300 à 1000 jaar : Quercion- en Fagion-types
Eiken-Berkenbos
Eiken-Beukenbos
Eiken-Haagbeukenbos
Beukenbossen
Opmerking : Voor het Wintereiken-berken/beukenbos, het bostype van de Hoge Kempen, hebben
ook minder oude bossen een hogere natuurwaarde. In de Hoge Kempen komt immers maar
weinig oud bos voor. Bijgevolg wordt ook het Vandermaelenbos (continu bebost sinds
Vandermaelen, 1850) en het ontginningsbos (zeer tijdelijk ontbost ten tijde van Vandermaelen) hier
als bos met hoogste potenties beoordeeld. Waarschijnlijk heeft de tijdelijke ontbossing ten tijde van
Vandermaelen weinig invloed gehad op de bodemeigenschappen (Leyman & Vandekerkhove,
2004).
De vochtigere bostypes ontwikkelen zich normaliter sneller tot een waardevol bos. De alluviale en
rivierbegeleidende bostypes hebben een ontwikkelingsduur van 100 à 300 jaar en de elzenbroeken een
ontwikkelingsduur van 30 à 100 jaar (Koop, 1995). Daarom is het criterium ‘oud bos’ er minder belangrijk.
13
14
15

Niet ouder, dus Ferrarisbos niet inbegrepen
Zeer tijdelijk ontbost ten tijde van Vandermaelen
Niet ouder, dus Vandermaelenbos niet inbegrepen
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Ontwikkelingsduur 100 à 300 jaar : alluviale bostypes
Vochtig of vrij vochtig elzen-eikenbos (Vf)
Mesotroof elzen-essenbos (Vb)
Nitrofiel alluviaal elzenbos (Vn)
Elzen-essenbos van bronnen en bronbeken (Vc)
Opmerking : Voor het Elzen-Essenbos met Slanke sleutelbloem (Va), gekenmerkt door een sterk
voorjaarsaspect met oude bosflora, is het criterium oud bos dan wél weer heel belangrijk. Hier
wordt ‘oud bos’ gedefinieerd als ‘reeds bos op de Vandermaelenkaart van 1850’.

Ontwikkelingsduur 30 à 100 jaar : broekbostypes
Mesotroof elzenbroek met zeggen (Vm)
Oligotroof elzenbroek met veenmossen (Vo)
Venig berkenbroek (Vt)

II.

Continuïteit van bos in Vlaanderen

De Keersmaeker et al. (2001) bestudeerden de historiek van de bebossing in Vlaanderen. Er is een
opmerkelijke globale verschuiving opgetreden van zuidwest naar noordoost. In Binnen-Vlaanderen en het
Hageland is zeer veel bos verdwenen. In de Vlaamse Ardennen, Vlaams Brabant en Haspengouw tekent
zich een gelijkaardige trend af. In deze streken is de bebossing wel toegenomen in valleigebieden.
De Kempen met zijn arme zandgronden evolueerde op 2 eeuwen tijd van een zeer bosarme regio naar een
relatief bosrijke streek als gevolg van grootschalige heidebebossingen. Ook in de duinen is de bebossing
aanzienlijk toegenomen.
Ondanks deze veranderingen blijft de totale bosoppervlakte vrij stabiel gedurende de voorbije 2 eeuwen. Op
de Ferrariskaarten is ongeveer 147.000 ha bebost in Vlaanderen, actueel bedraagt dit volgens de
boskartering (versie 2000) 156.000 ha. De bosindex kende een dieptepunt in de 19de eeuw. De
bosoppervlakte op de kaarten van Vandermaelen (+/- 1850) bedraagt 131.000 ha.
De grootschalige bosontginningen in de westelijke helft van Vlaanderen zijn het gevolg van opeenvolgende
crises in de landbouw en een hoge bevolkingsdichtheid in de regio (Tack et al, 1993). In de Kempen, op dat
moment een streek met een geringe bevolkingsdichtheid, is de vraag naar akkerland blijkbaar veel minder
acuut en komt de bebossing van heidegronden - die in zandig Vlaanderen al veel vroeger begonnen was pas goed op gang in de 19de eeuw. De ontdekking van steenkool tussen beide wereldoorlogen en de vraag
naar mijnhout die daarvan het gevolg was, stimuleerde dit proces nog meer. De bebossing van de Kempen
compenseerde ruimschoots het verlies aan bosareaal en maakt dat rond 1935 166.000 ha bebost was.
De ecologische waarde van bossen wordt echter in belangrijke mate bepaald door de leeftijd van het bos.
Vele organismen van bossen zijn climaxsoorten of stresstolerante soorten volgens Grime (1979), die een
geringe competitiekracht bezitten tegenover competitors en die bovendien slechts traag migreren. De oudbosplanten zijn de best gekende groep die hiertoe behoort (Hermy et al., 1999), maar ook bij andere
organismen, zoals loopkevers, zijn typische oud-bossoorten gekend (Desender et al., 1999).
In het licht hiervan heeft de eerder beschreven dynamiek dramatische gevolgen voor de natuurwaarde van
het Vlaamse bos in het algemeen. De totale bosoppervlakte zegt dus weinig over de ecologische betekenis
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van ons bos. De geringe leeftijd van onze bossen, de sterke versnipperingsgraad en de arme bodems van
een groot deel van ons bosareaal verklaren de soortenarmoede van het Vlaamse bos, vergeleken met die
van de ons omringende landen en regio's (uitgezonderd Nederland).
In Tabel 10, Tabel 11 en Tabel 12 werd informatie uit de boshistoriekkaart en de bosreferentielaag
samengebracht.
Merk op : de term ‘oud bos’ slaat op bosbestanden op historisch beboste bodems, en heeft dus enkel betrekking op
de standplaatseigenschappen, en niet op de eigenschappen van de bosbestanden die er zich actueel bevinden. De
termen oud loofhout/ oudnaaldhout hebben enkel betrekking op de actuele bestanden: het zijn bossen met zware
bomen en meestal goede bosstructuureigenschappen, ongeacht de bebossingshistoriek van de standplaats. Hetzelfde
geldt voor de termen recent bos (de standplaats was historisch niet bebost) en jong bos (vroege ontwikkelingsstadia van
het bosecosysteem).

Tabel 10: Oppervlakteverdeling van het bos in Vlaanderen volgens historiek en boomsoortensamenstelling (in ha)
Boomsoortensamenstelling /
Historiek

Ferrarisbos

VDM-bos

ontginningsbos

Bos begin
20ste eeuw

Recent
bos

Totaal

Loofhout met max. 20 % bijmenging
naaldhout

12828

5011

3817

13184

35663

70502

Loofhout met minder
bijmenging naaldhout

50%

13684

5712

4210

15171

38105

76882

Ander loofhout dan populier (eik, Beuk
of gemengd loofhout) met max. 20%
bijmenging naaldhout

11545

4054

3017

9783

18873

47273

Gemengd loofhout (<20% bijmenging
naaldhout) of ander loofhout dan eik,
Beuk of populier (BMS = 14)

4386

2282

1789

6687

16060

31203

Populier

1283

956

800

3401

16789

23229

(20-50%

762

910

508

2658

3214

8053

Naaldhout (<20% bijmenging loofhout)

4087

5909

1842

23215

16172

51227

Gemengd
naaldhout
bijmenging loofhout)

dan

Tabel 11: Oppervlakteverdeling van het bos in Vlaanderen volgens historiek en ontwikkelingsfase (in ha)
Ontwikkelingsfase / historiek
Jong loofhout

Ferrarisbos
1125

VDM-bos
727

ontginningsbos
552

Bos begin
20ste eeuw

Recent
bos

Totaal

2116

6554

11074

Middeloud loofhout

5057

2375

1657

5782

13359

28229

Oud loofhout

5150

1505

1174

3608

9041

20478

Ongelijkjarig loofhout

2351

1105

824

3666

9153

17099

Jong naaldhout (<20jaar)

310

300

203

2078

2092

4983

Middeloud naaldhout (20-60jaar)

3409

5002

1735

17384

13848

41379

Oud naaldhout (>60jaar)

1022

1305

359

5556

2122

10363

109

214

56

854

1323

2556

18535

12533

6561

41048

Ongelijkjarig naaldhout
Totaal

57497 136161

Uit Tabel 10 blijkt dat van de 18.812ha Ferrarisbos in Vlaanderen (Tabel 9) er 11.545ha (61%) behoren tot
de gemengde loofbossen of loofbossen (uitz. Populier) met minder dan 20% bijmenging van naaldhout.
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Bijna 35% van het areaal aan Ferrarisbos (6505ha) zijn oude of ongelijkjarige bestanden (Tabel 11).
Ferrarisbos met oud of ongelijkjarig loofhout wijst vaak op een structuurrijk bos met dikke, volgroeide bomen.
Gemengd naaldhout en oud naaldhout komen in Ferrarisbossen slechts beperkt voor in Vlaanderen.

Tabel 12: Oppervlakteverdeling van loofhout in Vlaanderen volgens historiek en ontwikkelingsfase (in ha)
Ontwikkelingsfase - Boomsoort/
historiek

Ferrarisbos

VDM-bos

Ontginningsbos

Bos begin
20ste eeuw

Recent
bos

Totaal

Loofhout < 20% bijmenging naaldhout
/ geen populier/Oud loofhout

4440

956

804

1919

1717

9835

Loofhout < 20% bijmenging naaldhout
/ geen populier/Ongelijkjarig loofhout

2066

852

668

2794

7779

14158

Totaal

6505

1808

1471

4713

9496

23993

In Tabel 13 staat de potentiële oppervlakte-verdeling van de verschillende bostypes in functie van de
boshistoriek. Deze waarden zijn berekend op basis van de Potentiëel Natuurlijke Vegetatiekaart (De
Keersmaeker et al., 2000) en geven de oppervlakteverdeling van de potentieel natuurlijke vegetaties van de
actueel beboste sites.

Tabel 13: Oppervlakteverdeling van het bos in Vlaanderen volgens PNV en historiek (Leyman & Vandekerkhove, 2004)
VDM-bos

ontginningsbos

Bos begin
20ste eeuw

953

838

493

3.539

9.737

15.560

35

249

31

694

1.207

2.215

Elzenbroekbos

198

315

138

1.382

6.168

8.201

Elzenbroekbos met kans op
Bronbos

392

151

155

533

2.691

3.921

Elzen-Vogelkersbos

2.087

1.406

890

3.370

11.806

19.559

Beukenbos, EikenHaagbeukenbos of rijke EikenBeukenbos

4.872

355

614

602

3.098

9.540

typische Eiken-Beukenbos

4.983

1.756

1.269

2.721

6.744

17.474

arme Eiken-Beukenbos en
Eikenbos

5.720

8.207

3.349

30.840

27.249

75.365

19.239

13.277

6.939

43.680

68.701

145.699

PNV / Historiek
Niet bepaald
Wilgenvloedbos (bij vrije
getijdenwerking)

Totaal*

Ferrarisbos -

Recent bos

Totaal

*: gedeeltelijke overlap van de PNV-types

In bovenstaande tabel is onder meer af te lezen dat in Vlaanderen 75.365ha arme zandgronden bebost
zijn, al dan niet in overeenstemming met het bostype arm eiken-beukenbos en eikenbos. Slechts 5720ha
van de bossen op arme zandgronden is Ferrarisbos.
Een analyse van de BWK en historiek geeft echter een ander beeld: in Vlaanderen zijn er (maximaal) slechts
1935ha oude, arme eiken-beukenbossen (Ferrarisbos), dit is ongeveer 10% van het totale deel Qb
(19.480ha16). Het overgrote deel (65%) van de arme eiken-beukenbossen zijn bossen van het begin van de
20e eeuw of recent bos. Oude Qb-bestanden zijn dus eigenlijk uiterst zeldzame biotopen (cfr. Tabel 6, p. 462).
16

Oppervlakte berekend op basis van eenh1 tot eenh12 van BWK2004 (Wils (red.) 2004). Het zijn maximale waarden.

4-71

Bij de inschatting van de natuurwaarde van een bos is het dus zeer belangrijk te diversifiëren naar historiek
en continuïteit van de bestanden.
Hierbij moet onmiddellijk de kanttekening gemaakt worden dat in tegenstelling tot de bostypes van de rijkere
gronden, een aanzienlijk deel van de permanente bossen bestaat uit heidebebossingen van voor 1775.
Voorbeelden hiervan zijn voornamelijk te vinden in de regio ten zuiden van Brugge, ten oosten van
Antwerpen en in het Hageland (De keersmaeker et al., 2001).

Bos en heide
Het heideareaal in Vlaanderen is een fractie van wat het ooit geweest is. In 1834 bedroeg de totale
oppervlakte heide en ‘woeste gronden’ 163.360ha (12% van Vlaanderen), in 1980 nog slechts 52.151ha
(Van der Haegen, 1982), terwijl vandaag volgens de BWK het totale areaal in Vlaanderen 14.056ha17
bedraagt (Wils et al., 2004; 1% van Vlaanderen). In de Kempen zijn nog enkele grotere gebieden, terwijl in
de Vlaamse zandrug, de Zuiderkempen, het Hageland en in het Brabantse nog enkele kleinere
heideterreinen resten.
Het historische landgebruik van het huidige bosareaal sinds het einde van de 18de eeuw, werd meer in detail
onderzocht met behulp van de opnamepunten van de bosinventarisatie (De Keersmaeker et al., 2005). De
bosinventarisatie is een systematische steekproef van het bos in Vlaanderen die door het Agentschap voor
Natuur en Bos voor het eerst werd uitgevoerd tussen 1997 en 1999 (Waterinckx & Roelandt, 2001). Op een
grid van 1 km x 1 km, werd van 1315 opnamepunten in bossen, de structuur en samenstelling van de boomen struiklaag onderzocht en werd de kruidvegetatie geïnventariseerd. Op zeven oude kaartreeksen werd het
historische landgebruik van de opnamepunten bekeken, ingedeeld in zes klassen (Figuur 2).

Rest Vlaanderen (57.000 ha)
Bos
Akker
Grasland
Heide/Kapvlakte
Veen/Moeras
Overige

1850

1865

1885

19101930

1960

1980

2000

Oppervlakte-aandeel

Oppervlakte-aandeel

Kempen (89.000 ha)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1775

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1775

Bos
Akker
Grasland
Heide/Kapvlakte
Veen/Moeras
Overige

1850

1865

1885

19101930

1960

1980

2000

Figuur 2: Voormalige landgebruik van het huidige bosareaal tussen 1775 en 2000 (De Keersmaeker et

al., 2005)

De kenmerken van het Kempense bos wijken sterk af van het bos in de rest van Vlaanderen. In 1775 was
ruim 65% van het huidige Kempense bos in gebruik als heide, in de rest van Vlaanderen was dit aandeel
slechts 6%. In de rest van Vlaanderen was het huidige bos op het einde van de 18de eeuw voornamelijk in
gebruik als bos (48%), als grasland (23%) of als akker (21%). Omstreeks 1960 was in de Kempen nog 10%
van het huidige bos ingetekend als heide, ruigte of kapvlakte. Locaties waar de heide pas na 1945 bebost of

17

Oppervlakte berekend op basis van gegroepeerde GG32cat1 = “HEIDE” van BWK2004 (Wils (red.) 2004), Het betreft de formatie

heide, ook vennen, struisgrasvegetaties en borstelgrasvegetatie zitten in deze oppervlakte vervat.
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verbost is, kunnen in aanmerking komen voor heideherstel omdat er mogelijk nog een zaadbank aanwezig is
die een snel herstel mogelijk maakt.

Bos en permanent grasland
De oppervlakte historisch permanente graslanden in Vlaanderen bedraagt ongeveer 23.830ha (bloemenrijke
hooiweides, Hp*, BWK, 2002). Ook voor deze biotoop bevat de potentiële oppervlakte sites die actueel
bebost zijn, bv. met populierenaanplanten (334ha18 (BWK, 2004)). De oppervlakte populierenaanplanten met
als tweede of derde karteringseenheid dotterbloemgrasland (vochtig, licht bemest grasland, Hc), bedraagt
46ha (BWK, 2004).
Uit Tabel 14 kan een aantal zaken afgeleid worden die relevant zijn voor eventuele omvorming van
populierenbestanden tot open vegetaties. In deze tabel is de verdeling van het actuele areaal
populierenbestanden weergegeven, over de verschillende pnv-klassen en volgens historiek.

Tabel 14: Verdeling van het actuele populierenareaal over historiek en potentieel natuurlijke vegetatie
PNV / Historiek

Ferraris
bos

VDM-bos

Ontginnings Bos begin
bos
20e eeuw

Recent
bos

Totaal

bij vrije getijdenwerking Wilgenvloedbos,
zoniet Elzenbroekbos

6

46

2

67

79

200

bij vrije getijdenwerking Wilgenvloedbos,
zoniet Elzen-Vogelkersbos

17

115

20

453

797

1402

Elzenbroekbos

28

38

24

279

1839

2208

5

4

4

22

148

183

Elzenbroekbos met kans op Bronbos
Elzen-Vogelkersbos

451

306

301

1161

5171

7390

Elzen-Vogelkersbos met kans op Bronbos

81

81

69

281

1896

2409

arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge
variant

22

17

16

68

657

781

arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte
variant

34

43

35

234

1436

1782

Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke
Eiken-Beukenbos

198

77

105

189

1358

1927

typische Eiken-Beukenbos, droge variant

43

16

26

38

420

543

typische Eiken-Beukenbos, natte variant

361

180

167

399

2139

3246

40

42

34

251

1202

1569

1288

965

803

3442

17143

23640

geen PNV bepaald
Totaal

Uit deze tabel kan het volgende afgeleid worden:
De oppervlakte aan populierenbestanden op oud bosgronden en in geschikte abiotische
omstandigheden voor de omvorming/spontane ontwikkeling van zeldzame bostypes
elzenbroekbos, bronbos, en elzen-vogelkersbos bedraagt ongeveer 1600ha (som van opp. in
vet en cursief in de tabel). Conform de ontwikkelingsduur van deze bostypes wordt ‘oud bos’
hier vertaald als Ferraris, Ontginningsbos of Vandermaelenbos.
De oppervlakte aan populierenbestanden op oud bosgronden op locaties met PNV Eikenbeukenbos, Beukenbos, Eikenbos of Eiken-haagbeukenbos bedraagt ongeveer 660ha. Onder
‘oud bos’ zijn enkel de Ferrarisbossen gerekend.

18

Berekend op basis van BWK, 2004 (Paelinckx & Wils (red.) 2004), Eenh1= lh* of ls*, eenh2 of eenh3=*hp+*
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Van de recente aanplanten (Begin 20e E en recent bos) bevindt 12.194ha (of bijna 60%) zich op
geschikte locaties voor omvorming tot een zeldzaam bostype.
Daarnaast zijn er nog 7620ha populierenbossen op niet-oud bosgronden, op PNV- s van niet
zeldzame bostypes (som van opp. in grijs in de tabel).
Van de ongeveer 23.000ha populier in Vlaanderen zijn de meeste bestanden jonge bossen. Toch ligt ook
een aanzienlijk deel op oude bosgronden. Voor het natuurbehoud en omwille van de zeldzaamheid van
goed ontwikkelde alluviale bostypes en omwille van de hoge potenties van oud bosgronden, worden
deze bestanden best omgevormd tot natuurlijke bostypes.
Recente populierenbossen in voormalige historisch waardevolle graslanden kunnen weer worden gekapt
met de bedoeling de vroegere natuurwaarden te herstellen. Toch is het nodig ieder geval apart te bekijken
en moet men zich de vraag stellen of herstel nog mogelijk is. Indien geen relicten of zaadbank meer
aanwezig is, is een geleidelijke omvorming naar loofbos te verkiezen.
C. Natuurlijkheid
Spontane ontwikkeling
In Vlaanderen zijn lange ongestoorde spontane ontwikkelingen in bos zeer zeldzaam, bv. bossen ontstaan
na verlanding, of spontane bosontwikkeling op opgespoten terreinen, kaalvlaktes, brandvlaktes en
heideterreinen (Hermy, 1988). Hoe langer deze bossen spontaan hebben kunnen ontwikkelen, hoe
waardevoller deze zijn. Ze hebben een zeer hoge wetenschappelijke en natuurbehoudswaarde. Als gevolg
van de spontane processen ontstaat in deze bossen immers een mozaïek van open en gesloten plekken
met grote hoeveelheden dood hout. Het geheel is bijzonder rijk aan gradiënten, o.a. van dood hout, liggend
of staand, schuine stammen, wortelkluiten,… en de soortenrijkdom is er bijzonder groot, vooral ook van
zeldzame, gespecialiseerde soorten (Vandekerkhove, 1998).
Spontaan ontwikkelde bossen van 40 à 50 jaar oud zijn reeds zeer uitzonderlijk in Vlaanderen
(Vandekerkhove, 1998).
Spontane verbossingen van 10 à 15 jaar oud zijn frequenter voorkomend, en daarom minder
zeldzaam.

4.4.2.3

Randvoorwaarden: potenties voor behoud en ontwikkeling

A. Oppervlakte
Goed ontwikkelde bossen moeten aan een minimum-oppervlakte-eis voldoen om zich verder volwaardig te
kunnen ontwikkelen: ze moeten immers groot genoeg zijn om alle verschillende ontwikkelingsfasen
(verjonging-optimum-degradatie) tegelijk te kunnen omvatten. De bossen waarvan sprake hebben een rijke
structuur, eigen aan het voorkomen van de verschillende ontwikkelingsfasen op een aaneengesloten
oppervlakte (zowel natuurlijke verjonging als veel dood hout en dikke bomen).
Voor concrete opgave van minimumoppervlakten voor bostypes wordt het Nederlandse concept van het
Minimum Structuur Areaal (MSA) overgenomen. Het Minimum Structuur Areaal van een bos is de
oppervlakte die noodzakelijk is om alle ontwikkelingsfasen van een bepaald bostype te kunnen omvatten bij
spontane bosontwikkeling. Deze oppervlakte varieert van 10-15ha (voor essenbronbos, elzen- en
berkenbroekbossen) tot 50ha voor bostypen met lichtboomsoorten die grote verjongingsopeningen vereisen,
bv; eiken-berkenbos (Koop in Al et al., 1995).
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In Bijlage 7 is een overzicht opgenomen van het MSA voor een aantal bosgemeenschappen. Het concept
van MSA’s is eigenlijk vooral belangrijk voor bosreservaten, waar alle ontwikkelingsfasen ook de tijd krijgen
om spontaan te evolueren. In beheerde bossen is het minder noodzakelijk om voor elk bos te streven naar
het MSA – er wordt immers gericht ingegrepen in de verschillende ontwikkelingsfasen van de bestanden-.
Om een beeld te geven van het aantal boscomplexen per bostype in Vlaanderen die voldoende groot zijn
om zich eventueel bij nulbeheer te kunnen ontwikkelen over een voldoende grote oppervlakte, wordt
in Bijlage 7 per bostype verwezen naar de resultaten van een studie naar potentieel ecologisch waardevolle
bossen in Vlaanderen (Leyman & Vandekerkhove, 2004).
In deze studie werd voor een selectie van het Vlaamse bosareaal berekend hoeveel boscomplexen er per
bostype voldoen aan het oppervlakte-criterium van het Minimum Structuur Areaal. Deze eerste selectie
(in totaal 20% van het bosareaal) gebeurde aan de hand van een aantal uitsluitende criteria waardoor deze
sites werden uitgesloten waar momenteel de kans klein is dat een matuur ontwikkeld bos aanwezig is,
ongeacht het gevoerde beheer.
Uit de tabel in Bijlage 7 blijkt bijvoorbeeld dat er maar bijzonder weinig boscomplexen zijn van de bostypes
Essenbronbos, voedselarm Elzenbroek of Berkenbroek die voldoende groot zijn om alle ontwikkelingsstadia
te kúnnen omvatten. Het is dan ook niet aangewezen deze bossen te verkleinen tot oppervlaktes onder het
MSA door de creatie van (grote) open plekken of door de uitvoering van een ontbossing.
Voor bossen, ontstaan na spontane ontwikkeling over lange tijd (>40jaar) is een oppervlaktecriterium nog
minder strikt. Dergelijke bossen nemen vaak slechts beperkte oppervlaktes in zodat het
oppervlaktecriterium hier minder richtinggevend is. Uiteraard hebben deze bossen niet alleen een grote
natuurwaarde, maar ook een bijzonder grote wetenschappelijke waarde (Vandekerkhove, 1998). Ze zijn
onvervangbaar.
De meeste open vegetaties kunnen reeds op kleinere oppervlaktes tot een hoge ecologische rijping komen
(vanaf 0.5ha voor een gemiddeld aantal voortplantende kenmerkende faunasoorten– zie § 4.3., Bal et al.,
2001).
B. Abiotiek
Abiotische processen zijn in zeer belangrijke mate bepalend voor de actuele en potentiële natuurwaarde van
bossen. Hieronder zijn zowel bodemvormende processen (strooiselomzetting, podzolisering, veenvorming,
erosie,..) als hydrologische processen (neerslag, waterstagnatie, kwelwater,..) vervat. Goede abiotische
omstandigheden zijn noodzakelijk voor het behoud, herstel en ontwikkeling van de bosvegetaties.
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4.5

Checklist met bespreking van de voornaamste soorten en soortengroepen die
gebonden zijn aan lichtrijke omstandigheden binnen bosverband

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste soorten en soortengroepen besproken die gebonden zijn aan open
vegetaties binnen bosverband (open plekken, kapvlaktes, mantel-zoomstructuren, paden, open water, …).
Per soortengroep werd getracht indicaties te geven naar:
Het belang van open plekken voor de soortengroep
De grootte van een minimum leefbare populatie
De oppervlaktevereisten voor een duurzame populatie
De ruimtelijke vereisten (configuratie van de vereiste oppervlakte: veel kleine open
plekken of eerder één grote open plek? Hoe zijn de verschillende plekken leefgebied
best met elkaar verbonden: via corridors of stapstenen?,..)
Dispersiemogelijkheden en actieradius
Voor een aantal soorten werden meer precieze cijfers samengevat in een tabel. Deze soorten werden zo
gekozen dat ze relevant zijn voor open plekken (aan bod komen in ontbossingsdossiers) en dat ze tegelijk
ook als “kapstok”-soort kunnen dienen voor een groep soorten en voor hun specifiek beheertype.
Er werd dus op zoek gegaan naar soorten die symbool staan voor een grotere groep soorten die sterk
overeenkomen in eisen die ze stellen aan het type ecosysteem waarin ze voorkomen en aan de ruimtelijke
samenhang. In Nederland worden dergelijke soorten (ook denkbeeldige soorten) ecoprofielen genoemd
(Broekmeyer & Steingröver, 2001).
Bij de bespreking van de soorten werd in de mate van het mogelijke uitgegaan van de indeling van
enerzijds heide en heischrale ecosystemen en anderzijds vochtige natte graslanden en
moerasvegetaties in valleien.
Zo vervullen bv. Boompieper en Nachtzwaluw de rol van kapstoksoorten voor open plekken in schrale
ecosystemen, en Rietgors en Blauwborst voor open plekken en mantel-en zoomvegetaties in valleiecosystemen.
Kapstoksoorten kunnen zowel doel- als indicatorsoorten zijn. doelsoorten zijn de bijzondere soorten
waarvoor open plekken beheer of de uitvoering van een kleinschalige ontbossing relevant is en die vaak als
argumentatie voor de ontbossing worden gebruikt.
Indicatorsoorten zijn soorten die een aanwijzing geven betreffende de herstelpotenties voor de
nagestreefde biotoop of omtrent de natuurwaarde van de actuele biotoop. Indicatorsoorten kunnen vrij
algemene soorten zijn. Zo is Boomklever (momenteel niet bedreigd) een goede indicator van structuurrijke
loofbossen. Middelste bonte specht (Bijlage I Vogelrichtlijn) is een doelsoort van diezelfde biotoop.
Uit de bespreking van de ecologische vereisten en kenmerken van de vermelde soorten wordt het mogelijk
om na te gaan in hoeverre deze welbepaalde soort of soortengroep relevant is bij de evaluatie van het
openplekkenbeheer op specifieke sites.
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Volgende soortengroepen werden besproken:
Fauna:
amfibieën en reptielen
vogels
zoogdieren
insecten (algemeen) :
dagvlinders
krekels en sprinkhanen
libellen
loopkevers
mieren
spinnen
Flora : hogere planten

De vuistregels naar dimensies in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis uit
internationale literatuur (gericht onderzoek naar corridorgebruik zowel als modelsimulaties en inschattingen
van soortenexperts). Voor sommige soortengroepen geldt echter dat er minder onderzoek naar is gedaan en
zijn de inschattingen minder onderbouwd.
De vermelde cijfers zijn dan ook grootte-ordes die vaak gebaseerd zijn op aannames en moeten ook
als dusdanig geïnterpreteerd worden.
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4.5.1
4.5.1.1

Fauna
Amfibieën en reptielen

A. Belang van open plekken in bos
Veel reptielen en amfibieën zijn gebonden aan open, structuurrijke en lage vegetaties, liefst op snel
opwarmende en voedselarme bodem. De lage en open structuur is belangrijk om maximaal gebruik te
kunnen maken van de zon en de snel opwarmende bodem bij de regeling van hun lichaamstemperatuur.
Op voedselarme zandbodems verloopt de successie van open naar gesloten vegetatie traag waardoor de
dieren niet vaak hoeven te verhuizen naar vorige successiestadia en waardoor een grote groep potentiële
concurrenten wegvalt (Strijbosch, 2001).
Ook open water en de randzones er omheen zijn heel belangrijk voor amfibieën als voortplantingsbiotoop.
B. Indicaties naar minimaal leefbare populaties
Bal et al. (2001) vermelden 50 paartjes voor een deelpopulatie tot 500 paartjes voor een duurzame
sleutelpopulatie voor amfibieën. Voor reptielen is dit 10-100 paartjes.
Voor amfibieën lijkt een 40- tal individuen een harde ondergrens om een leefbare (lokale) populatie te
hebben (Crombaghs & Creemers, 2001; Crombaghs & Lenders, 2001).
C. Indicaties naar oppervlaktevereisten
Amfibieën en reptielen hebben vaak relatief grote oppervlaktevereisten (ca 5-300ha/populatie), aangezien
de meeste soorten habitatcomplexgebruikers zijn. Zo hebben amfibieën een land-, een voortplantings- en
een winterbiotoop. Elk van de deelhabitatten kan vrij klein zijn (enkele 100m² - ha), maar onderlinge
samenhang ervan is noodzakelijk.
Reptielen willen dan weer een habitat waar ze zowel veel zon en warmte vinden, als beschutting en een
winterrustplaats. Door te pendelen tussen zonbeschenen plekjes en schaduwplekjes regelen ze immers hun
lichaamstemperatuur.
D. Indicaties naar ruimtelijke vereisten
Ten alle tijden moet er voor gezorgd worden dat er goede onderlinge verbindingszones zijn tussen de
verschillende deelbiotopen. Versnippering is een ernstige bedreiging voor reptielen en amfibieën (Bergers en
Kalkhoven 1996) en wordt voor reptielen best tegengegaan door de inrichting van corridors. Voor amfibieën
zijn corridors waarin deelhabitat zijn vervat noodzakelijk (Broekmeyer & Steingröver, 2001).
E. Indicaties naar mogelijkheden tot mobiliteit en dispersie
Amfibieën en reptielen zijn eerder weinig mobiele soorten. De afstanden tussen de verschillende
deelbiotopen is doorgaans niet groot (250m - 3km).
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F. Enkele vuistregels
Soort

Levendbarende hagedis

RL

Z

Min. opp. leefb.
populatie

Dispersie

Migratie (tussen
deelhabitatplekken)

Open plekken (met begroeiing tot 2m
hoog) / voortplantingswateren

Voorkeur voor eerder grote open
Hazelworm

Z

(13)

Beschrijving
corridor

Opmerking

Geschikt vanaf 200
1 open plek van 0.3ha of 3 open
plekken van 0.1ha per ha zijn optimaal m/ha; optimaal vanaf
300m/ha (2)
(2)

< 5ha (12)

50ha(11); 10ha

Hoeveelheid bosrand- Stap
lengte
steen

plekken (>3000m²) of 3 meerdere
open plekken >1000m² per ha (2).
Open plekken ca 0.5ha (13)

2 km (11)

Geschikt vanaf >
100m/ha, optimaal
vanaf >300m/ha (2)

5.5 ha
(11)

Min. 25m breed,
max. onderbreking
50m (11)

Winter- en zomerbiotoop

Vuursalamander

Kamsalamander

Gladde slang

Adder

Boomkikker

(1)

K

Z

K

min. 0.5 ha (13)

5ha (11)

500m (11)

300 ha (11),

2km (11);

min. 100ha (7)

3-15km (8)

MUB 300 ha (4, 11)

MUB

kunnen samenvallen (als
voldoende vorstvrije
Plant zich voort in bronbeekjes,
plekjes). Winterbiotoop op
bospoelen en karresporen.
enkele 100m tot max.
400m van
voortplantingswater (1)

20-50ha (3,4);
50ha (11);
> 30 roepende
mannetjes (3)

1km(4); 2km
(11)

Poelen dieper dan
40cm, zonder vis,

Enkele 10-tallen meters tot
Voortplantingsplaats: permanente en
max. 400m tussen
grotere waters. Voorkeur voor
zomerbiotoop en
meerder, dicht bij elkaar gelegen
voortplantingswater (1);
poelen (1).
430m (10)

Voldoende open zonnige plekjes (1)

Min. 70m breed,
voedselrijk en rijk
max. onderbreking
aan calcium en
10m (11)
ammonium. Ideale
pH 6-7 (1).
Optimaal >400m/ha
(2)

Geschikt vanaf 200
1 open plek van 0.3ha of 3 open
plekken van 0.1ha per ha zijn optimaal m/ha; optimaal vanaf
300m/ha (2)
(2)

Min. 500m breed,
max. onderbreking
50m (11)
500m (11)

Open waters van 500-2000m² (min. 3),
indien veel kleiner: clusters van
3km (4, 5);
2 km (11)

minstens 10 wateren, op afstand
maximaal 500m (3). De
kolonisatiekans van een lege poel

Min. 25m breed,
Geen vis in
5.5 ha
max. onderbreking voortplantings
(11)
50m (11)
wateren (3)

verdubbelt als de afstand ertussen
verkleint van 800m naar 300m (6).

Schops (eds.), 1999; (2) De Jong et al., 2002; (3) Crombaghs & Lenders, 2001; (4) Pouwels et al., 2002b; (5) Van oostenbrugge et al., 2003; (6) Vos, 1994; (7) Bergers, 1997; (8) Steingröver et al.,
2003; (9) Crombaghs & Creemers, 2001; (10) Verboom et al., 2002; (11) Broekmeyer & Steingröver, 2001; (12) Van Dyck et al., 2001; (13) Siepel, 1992
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4.5.1.2

Vogels

A. Belang van open plekken in bos
De soorten waarvoor het herstel of de creatie van open plekken relevant is, zijn enerzijds soorten van
ruigtes en rietvegetaties (Blauwborst, Rietgors, Rietzanger, Porseleinhoen, Waterral) en anderzijds soorten
van heidecomplexen (overgangszones van bos op zandbodem en schralere vegetaties op zandbodem)
(typesoorten Nachtzwaluw, Boompieper, Boomleeuwerik). In open plekken zijn vrijstaande bomen zeer
belangrijk als zangpost, kale plekken op de bodem zijn soms vereist als foerageergebied of nestplaats.
Ook voor een aantal typische bosvogels zijn open plekken belangrijk. Zomertortel, Nachtegaal en Goudvink
zijn bv. typische, bijzondere soorten van open bossen en bosranden.
Voor een andere groep soorten van gesloten bos speelt de totale oppervlakte van het boscomplex een
belangrijke rol (Middelste bonte specht, Wielewaal,…). De creatie van open plekken kan er bijdragen tot een
grotere structuurrijkdom van het boscomplex, maar te intensieve of grootschalige ontbossingsactiviteiten
zouden een territorium eventueel te klein kunnen maken.
B. Indicaties naar minimaal leefbare populaties
Voor vogels geldt dat in een aaneengesloten gebied 40- 100 reproductieve paartjes nodig zijn in een
duurzame populatie (Bal et al., 2001).
In een geïsoleerd netwerk zouden dat 130 tot 150 reproductieve paartjes zijn, afhankelijk van de
ruimtelijke configuratie van het netwerk (met of zonder groot aaneengesloten leefgebied) (Verboom et al.,
2001).
Bovenstaande cijfers zijn slechts indicatief. Deze populatiedichtheden worden voor de soorten in
onderstaande tabel -op enkele uitzonderingen na- nergens in Vlaanderen gehaald. Vogels zijn bovendien
zeer mobiel, de juiste omvang van een populatie is dan ook meestal zeer moeilijk in te schatten.
C. Indicaties naar oppervlakte- en ruimtelijke vereisten
De ruimtelijke vereisten van vogels zijn vaak zo groot dat de soort slechts in een metapopulatie duurzaam
kan overleven waarin kleinere leefgebieden onderling met elkaar verbonden zijn met stapstenen van
geschikt habitat. Eén aaneengesloten leefbare populatie van nachtzwaluw bv. zou 10.000 tot 20.000ha
moeten beslaan (Bugter, 1997). De cijfers in de tabel zijn dan ook aannames voor de benodigde oppervlakte
van een sleutelgebied19.
De minimumvereisten van de individuele biotopen zijn uiteraard veel kleiner (1ha voor Rietzanger (Foppen et
al., 1999), 10-25ha voor Nachtzwaluw (Jonkers, 1999)). Voor een duurzame broedpopulatie zijn echter die
grote oppervlaktes nodig. Vogels zijn erg mobiel en een populatie kan zich zelfs op het niveau van een
ecodistrict situeren.
D. Indicaties naar mogelijkheden tot mobiliteit en dispersie
De hogergenoemde soorten van open plekken binnen bos, zowel voor schrale gronden als in natte
(vallei)gebieden, hebben dispersie-afstanden van gemiddeld 20km. De afstanden die trekvogels jaarlijks
afleggen, zijn natuurlijk van een heel andere grootte-orde.

19

Een sleutelgebied is een leefgebied binnen een verbinding waarbinnen een vrij grote populatie duurzaam kan voorkomen, mits af en
toe nieuwe vestigingen plaatsvinden (Reijnen et al., 2003); Een sleutelgebied kan een deelpopulatie van een netwerkpopulatie
herbergen.
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E. Enkele vuistregels
A : oppervlakte per broedpaar
B : aantal broedparen in een sleutelgebied // aantal paartjes in een deelpopulatie : men mag spreken van aanwezigheid van de soort
C : sleutelgebied met leefbare populatie (Bij goed habitat zijn kleinere oppervlaktes nodig dan bij marginaal habitat).
(*) : de soort is een bijzondere soort in Europese context
Soort

Statuut

Oppervlakte leefgebied

Dispersie

Relatie tot open plekken (met begroeiing tot
Stapsteen
2m hoog)

opmerkingen

BOSSOORTEN

Boomklever

MNB

A : 0.5 – 3 ha (11);
B : 100-150 paartjes (6); 40 paartjes (17)
// 4 paartjes (17)
C : 50 ha (8, 11); > 25 ha (6)

11 km (8)

De aanwezigheid van structuurrijk loofhout is de 5.5 ha
belangrijkste factor.
(11)

Kwaliteitsparameter van loofbossen met (oud)
loofhout (11, 23)
Verkiest schaduwrijke,oude bossen met gesloten
kruinen en open ondergroei met loofhout en een
afwezige of schaarse bodembegroeiing (20).

Fluiter

A : 2-5ha (23)
MNB, (*) B : 100-150 paartjes (6);
C : 300 ha (19)

> 25 km (19)

Loofbomen met ijle struiklaag. Voorkeur voor
bos in boom- of aftakelingsfase (3).

Glanskop

A : gem. 4 ha, min. 1ha (11)
MNB, (*) B : 100 paartjes (17)
C : 300 ha (19)

10 km (19)

Voorkeur voor bos in aftakelingsfase (3).

Houtsnip

A : gem. 10 ha (11); 5-25 ha (23)
MNB, (*) B : 100-150 paartjes (6)
C : > 150 ha (18)

> 25 km (19)

Als
foerageergebied
worden
graslanden
gebruikt, deze kunnen echter ver buiten het bos
gelegen zijn.

Kleine bonte specht

MNB

A : min. 5ha (11), tot 50 ha (20);
B : 100-150 paartjes (6)

Typische soort van oude loofbossen met beuk

10 km (18)

Wielewaal

Havik

Wespendief

(*)

B, (*)

(*)

(*)

(beukennootjes) of eik (rupsen) met een goed
gestructureerde ondergroei (20).
Kwaliteitsparameter van vochtige loofbossen met
dichte ondergroei (11)
Kwaliteitsparameter
van
loofbossen
(11);
gemengde bossen met veel staand dood hout en

plekken (3).

verspreid voorkomen van zachte houtsoorten
(Berk, Els, Wilg, Populier) (20)

11km (8); 1025 km (21)

Voorkeur voor bos in boom- of aftakelingsfase
(11)

Kwaliteitsparameter van goed ontwikkeld bos met
veel dood hout (11)

10-25 km (18)

Verkiest bossen met een groot bladvolume en
gesloten bladerdek (20)

Kwaliteitsparameter
loofbossen

A : 1000-2500 ha (11); 100-1000ha (23)
B : 20 paartjes (17) // 2 paartjes (17)
25 km (18)

Broedvogel van uitgestrekte, oude bossen en
bosrijke cultuurlandschappen van zowel naald-

Een paar bezet een territorium voor het leven (20).

C : > 3000ha (18)

als loofhout en gemengd bos (20).

C : > 150 ha (18)

Middelste bonte specht

Voorkeur voor bos in boom- of aftakelingsfase
met kroonbedekking > 80% en < 5% open

30km (8)

A : 2-5 ha (23)
B : 100 – 150 paartjes (6); 40 paartjes
(25)
C : 750 ha (8)
A : min. 4-5 ha, gem. 10ha (11);
B : 100 – 150 paartjes (6)
C : > 150 ha (18)

A : 500-2500 ha (11); 100-1000ha (23)
B : 20 paartjes (17) // 2 paartjes (17)
C : > 3000 ha (18)

25 km (18)

Voorkeur voor open loof- en gemengde bossen
met een gevarieerde structuur, ouder dan 40
jaar als broedbiotoop (20).

van

(grote)

Wespendief is een bosroofvogel met een
uitgestrekt foerageergebied in gevarieerd
landschap, buiten bos.
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vochtige

Soort

Statuut

Oppervlakte leefgebied

Dispersie

Relatie tot open plekken (met begroeiing tot
Stapsteen
2m hoog)

opmerkingen

SOORTEN VAN HALFOPEN VEGETATIES / OPEN BOSSEN, BOSRANDEN, HAKHOUT
Gekraagde roodstaart

K, (*)

A : 2-5ha (23); gem. 4 ha (11)
B : 100-150 paartjes (6);

10 km (19)

C : 300 ha (19)
A : min. 2 ha, gem. 8 ha (11)
Goudvink

Kleine barmsijs

B, (*)

Z

Nachtegaal

K, (*)

Zomertortel

B

B : 100-150 paartjes (6)
C : 300 ha (18)

Soort van halfopen goed ontwikkelde vegetaties
10-25 km (18) als struwelen en bosranden in bos, vaak
grenzend aan bosrijkere delen.
Verkiest berken- en elzenbosjes in vroeg
successiestadium,
verdere
verbossing
is
ongunstig (20)

A : 5-25 ha (23)
B : 100 paartjes (17) // 10 paartjes (17)

Soort van struwelen, opslag en zeer jong bos,
bosranden met struiken. Lichtrijke situaties en

A : gem. 4 ha (11); 2-50ha (23)
B : 100-150 paartjes (6)
A : 2-5 ha (23)
B : 100-150 paartjes (6)
C : 300 ha (18)

Verkiest open bos, bosranden, open holten
(vliegdennen, berken) (23).

en een goed
belangrijk.

ontwikkelde

kruidlaag

zijn

Broedgelegenheid voor deze soort neemt bij ouder
worden van het bosbestand toe (11).
Bosvogel

met

voorkeur

voor

ondergroei
(20).
De
soort
naaldhoutbestanden nodig (11)

weelderige
heeft

ook

Schaarse broedvogel in Vlaanderen met zekere
broedgevallen op de Mechelse Heide en Midden
Limburgse
vijvergebied.
Waarschijnlijke
broedgevallen ten noorden van Nijlen en in de
Zwinbosjes in Knokke (20).
Kwaliteitsparameter van (randen) van vochtige
loofbossen (11)

Verkiest
gefragmenteerd
landschap
met
10-25 km (18) verspreide bosjes, houtkanten, boomgaarden en
bomenrijen (20)

SOORTEN VAN SCHRALE, OPEN VEGETATIE OP ZANDGROND

Boomleeuwerik /
Boompieper

Nachtzwaluw

A : gemiddeld 4 ha (11);
B : 100-150 paartjes (6); 40 paartjes (17)

Verkiest open, schaars begroeide terreinen met
verspreide boom- en struikopslag en kale,

30 km (8); 10- zonbeschenen plekken (20)
K, B, (*) // 4 paartjes (17)
75 ha (8)
25 km (18)
Geschikt vanaf > 20% open plekken, optimaal >
C : 10-100 ha, (1,2); 750 ha (8); 5-25 ha
40% (3)
(9); 50 ha (18)
De kroonbedekking is optimaal < 20% (10)

K, (*)

A : broedbiotoop : min. 1.5 ha (4), 2ha
(13); territorium : min.10-25 ha (13);
gem. 25-100 ha (23)

25 km (2);
B : 100-150 paartjes (6); 40 paartjes (17) 30km (8)
// 4 paartjes
C : 300 ha (2,3); 750 ha (8);

Boompieper wordt vooral gevonden op kaalslagen
en kleine stukjes heide binnen bos (20). open bos,
bosranden, boomgroepen, bomen met open
plekken (23).
Boomleeuwerik verkiest open bos met verspreide
boomgroei, bosranden, maar ook kale zandige en
zonbeschenen stukken.

Voorkeur
voor
mozaïeklandschappen
en
overgangszones tussen verschillende habitats :
open bosgebieden en bosranden, kapvlakten,
heideterreinen en open zand (20)
75 ha (8)
40% open plekken per ha is optimaal (3) ;10%
zandvlakte (kunnen paden zijn) (10); 10-30%
boomopslag in heidegebieden (10)
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Soort

Statuut

Oppervlakte leefgebied

Dispersie

Relatie tot open plekken (met begroeiing tot
Stapsteen
2m hoog)

opmerkingen

SOORTEN VAN VOCHTIGE, NATTE GRASLANDEN EN MOERASVEGETATIES IN VALLEI-ECOSYSTEMEN

Blauwborst

Rietzanger / Rietgors

(*)

B, (*)

A : 0.25-1.5ha (22);
B : 40-120 paartjes (25, 21); 100
paartjes (17) // 10 paartjes (17)
C : 300 ha (8); 50-250 ha (5)

A : 1 paar per ha (7); 0.5-2 ha (22);
B : 100-150 paartjes (6); 100 paartjes
(17) // 10 paartjes (17)
C : 50-250ha (5) ; 55ha (8);

Verkiest
moerassige
gebieden,
halfopen
landschappen met vochtige ruigten. Een

10km (5, 8); 3combinatie van kale bodem (foerageren), ruigte 30 ha (8)
15 km (14)
(nest) en opgaande vegetatie (zangpost) is
ideaal (20)

7-15 km (5);
20 km (6, 7);
1km (8)

Sprinkhaanzanger

B, (*)

broedseizoen groter: 0.25 ha (22);
B : 40-80 paartjes (21); 100-150 paartjes >15 km (14)
(6); 40 paartjes (17) // 4 paartjes (17)
C : 300ha (14); 1300 ha (21)

A : 0.25 ha (22)
MNB, (*)
B : 100 paartjes (17); // 10 paartjes (17)

Waterral

A : 0.25ha (22)
MNB, (*) B : 40 paartjes (25)
C : 400 ha (25)

Watersnip

A : 5- 25ha (23)
MUB, (*) B : 40 paartjes (17) // 4 paartjes (17)
C : 5000-10000 ha (25)

Zomertaling

A : 2-5 ha (23)
B : 20 paartjes (17) // 2 paartjes (17)
C : >750 ha (19); > 1000 ha (25)

Rietkragen (20). De afstand tussen open 5.5ha (8)
plekken behorende tot één populatie is < 200m
(7).

Soort

A : 400-800m² (16); territorium in
Porseleinhoen

Verkiest verruigde rietmoerassen of andere
oevervegetaties met lokale opslag van struiken.

van

lage,

jonge

Rietgors is een soort van riet en rietruigten, natte
struwelen, jonge broekbossen, en halfopen
verlandende moerasvegetaties.
Rietzanger verkiest eerder (verruigd) overjarig
rietland, en zeggevegetaties. De verspreiding van
Rietzanger is in hoofdzaak beperkt tot de polderen krekengebieden met de Kustpolders als het
belangrijkste bastion (20).

moerasvegetaties

(vochtige ruigtes, grote zeggevegetaties en
gemaaid riet), permanent of periodiek in ondiep
water (15). Ook ondergelopen hooi- en
weilanden kunnen gebruikt worden als

Porseleinhoen is een soort van relatief grote
moerasgebieden (min 1-2 ha (15)); toch kan de
soort verschijnen op kleine precelen, die blijkbaar
een goed leefgebied vormen (15)

broedbiotoop (20).
Soort van hoge en lage ruigtevegetaties,
verlandend riet, en droge graslanden.
Soort van moerasgebieden met mozaïek van
jong structuurrijk alluviaal bos met open plekken,
hoge en lage (gemaaide) rietruigtes, grote
zeggevegetaties en verlandend riet, deels
permanent onder water (20% van opp. (15))
(20).

10 km (24)

> 15 km (14)

Broedt in laagvenen, verlandingszones, zeggeen biezenweiden en drassige weilanden met
onregelmatige vegetatiehoogte, natte heide en
open broekbossen (20)

Voornamelijk in Kempense beekvalleien (20).

Soort van ondiep (open) water, nat grasland,
vochtig hooiland.
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(1) Bergers, 1997; (2) Pouwels et al., 2002a; (3) De Jong et al., 2002; (4) Alexander & Cresswell, 1989; (5) Pouwels et al., 2001; (6) Verboom et al., 2001; (7) Foppen et al., 1999; (8) Broekmeyer &
Steingröver, 2001; (9) Van Dyck et al., 2001; (10) Gabriëls & Indeherberg (2000); (11) Siepel, 1992; (12) Dolman & Land, 1995; (13) Jonkers, 1995; (14) Van Oosterbrugge, 2003; (15) Van der Hut,
2003; (16) Koenig, 1943; (17) Bal et al., 2001; (18) Pouwels et al., 2002b, (19) Pouwels et al., 2000; (20) Vermeersch et al., 2004; (21) Hoogeveen et al., 2001; (21) den Boer, 2000; (22) Van der Winden
& Van der Hut, 2004; (23) OBR, 1994; (24) Steingröver et al., 2003; (25) Foppen et al., 1998
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4.5.1.3

Zoogdieren

A. Belang van open plekken in bos
Zoogdieren zijn een heel diverse soortengroep. Zo zijn er grote zoogdieren als bv. Ree, middelgrote, bv.
Boommarter en kleine bv. Rosse woelmuis. De oppervlaktevereisten van grote zoogdieren zijn zo groot dat
open plekken niet relevant zijn als habitat, maar eventueel wel als voedselhabitat. Zo wordt Ree sterk
aangetrokken door randzones en open plekken (Casaer, 2001).
Open plekken zijn zeer belangrijk voor vleermuizen, in het bijzonder dan als foerageergebieden. Ook open
waters vormen voor een de meeste soorten geschikte foerageerplaatsen. Vooral goed ontwikkelde mantelen zoomvegetaties zijn heel geschikt als foerageerbiotoop omdat er zich vele insecten ophouden. Ongeacht
de windrichting zijn er immers steeds relatief windluwe plaatsen.
Vleermuizen kunnen moeilijk open habitat oversteken. Lanen en bospaden zijn omwille van hun lijnvormige
structuur dus heel belangrijk voor vleermuizen als verbindingselementen tussen hun verblijfplaats en de
foerageerbiotoop. Binnen bos hebben lanen dan weer vaak dikke, oude bomen met holtes, belangrijk voor
de boombewonende soorten.
B. Indicaties naar minimaal leefbare populaties
Een duurzame populatie van middelgrote zoogdieren als boommarter zou ongeveer 40 reproduceerbare
eenheden omvatten, voor kleinere soorten als hazelmuis en rosse woelmuis zouden het er eerder 100 zijn
(Bal et al., 2001).
Uit de literatuur is af te leiden dat een gemiddelde kraamkolonie van vleermuizen 5-30 wijfjes telt (Verkem et
al., 2003). Voor een duurzame populatie vermelden Verboom et al. (2002) voor middelgrote gewervelde
dieren 40 reproductieve eenheden in een aaneengesloten leefgebied. Bal et al., (2001) spreken van 100
reproductieve eenheden voor een sleutelpopulatie.
Voor een duurzame populatie van Ree zijn 500-1000 individuen nodig (Casaer, pers.med.).
C. Indicaties naar oppervlaktevereisten
De meeste vleermuissoorten zijn actief in een straal van een aantal kilometer rondom de verblijfplaats.
Een ree heeft een oppervlaktebehoefte (homerange) die varieert tussen de 5-70ha, afhankelijk van de
habitatkwaliteit. Voor een minimaal duurzame populatie zijn al gauw 1000-50.000ha nodig. In Vlaanderen
wordt als norm gesteld dat vanaf bosoppervlaktes van 250ha een boseigenaar aan reewildbeheer kan doen
(Casaer, pers.med.).
D. Indicaties naar ruimtelijke vereisten
De geschiktheid van open plekken als voedselbiotoop is afhankelijk van de grootte. Open plekken met
kruidvegetatie over 0.5ha worden optimaal door Ree benut (Casaer, pers.med.).
Voor de meeste vleermuissoorten zijn lijnvormige verbindingselementen onontbeerlijk als verbinding tussen
kolonie en foerageerplaats. Enkel de Rosse vleermuis zou geen problemen hebben om grote afstanden
boven open habitat af te leggen (Verkem et al., 2003). Afgezien van de verbindende functie zijn hagen,
heggen en mantel- en zoomvegetaties langsheen bospaden of –randen ook zeer belangrijk als
foerageerbiotoop.
E. Indicaties naar mogelijkheden tot mobiliteit en dispersie
Grote zoogdieren als Ree zijn zeer mobiel. De meeste vleermuissoorten jagen tot op enkele kilometers
van de verblijfplaats. Tien kilometer is geen uitzondering.
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De afstanden tussen de winterverblijfplaats - en zomerkolonie kunnen sterk soortafhankelijk verschillen. Zo
zijn er korte afstandstrekkers (1-5km, bv. Grootoorvleermuis) en ook soorten die tot meer dan 1000km
trekken (Bosvleermuis).

4-87

F. Enkele vuistregels
A : homerange; B : oppervlakte voor een sleutelpopulatie
GESLOTEN VEGETATIE
Soort

Boommarter

RL

VB

Oppervlakte leefgebied
A : 150 ha (9); 250ha (wijfje),
500ha (mannetje)(2)
B : 3000ha (4); 5000-25000ha
(7);

Rosse woelmuis

MNB A : Gem. 900m² (7)

Ree

MNB

A : 5-40ha (6)
B : 250ha (6); 300ha (5)

Stapsteen
populatie/
individu

Dispersie

Breedte
Corridor

300ha (4)
30km (4)

40ha-60 ha

20

100m (4)

(2)

Indicaties open plekken (met begroeiing tot 2m hoog)
Soort van grote, structuurrijke bossen. Oppervlakte en structuurrijkdom kunnen
compenserend werken. Kleinere boscomplexen kunnen boommarters vestigen
als zij een hoge structuurdiversiteit hebben (2). Zou max. 100m open terrein
kunnen overbruggen (4)

1km (5)

Blijft bij voorkeur in beschutting en mijdt open plekken in bos (2)

25 km (5)

Open plekken en randvegetaties worden benut als voedselbiotoop. Kleinere
plekken worden meer intensief benut dan grote.

SOORTEN VAN HALFOPEN VEGETATIES / OPEN BOSSEN, BOSRANDEN, evt. HAKHOUT
Hazelmuis

B
Soort

De soort komt voornamelijk voor in de struiiklaag en bosranden van gemengde
eikenbossen en in houtkanten (meidoorn, sleedoorn, hazelaar,..) (2).

A : actieradius: 700-1600m (7) <3 km (8)
Foerageerbiotoop

Actieradius

Migratie zomer –winterbiotoop

Bechsteinvleermuis

EB

Oud bos (2)

Eerder korte afstanden 0.527km. Max 40km (2)

Bosvleermuis

EB

+/- bosgebonden soort,
17km van de
foerageert in open plekken in
verblijfplaats (2)
en in de omgeving van bos (2)

400-1500km (2)

Brandt vleermuis/
Baardvleermuis

Ingekorven vleermuis

Gewone en Grijze
grootoorvleermuis

B

+/- bosgebonden soort,
foerageert in open plekken in

Korte afstanden max.
1- 3.5km van de

Gemiddeld 20-30km (2)

en in de omgeving van bos (2) verblijfplaats (2)
EB

B

Bosrijk gebied, afgewisseld
met extensief begraasd
Tot > 10km (2)
weiland/ parklandschappen (2)
+/- bosgebonden soort,
foerageert in open plekken in

Korte afstanden max.
1- 3.5km van de

en in de omgeving van bos (2) verblijfplaats (2)

Indicaties open plekken (met begroeiing tot 2m hoog)
Deze soort kan als indicatorsoort voor oude bossen gezien worden en wordt
bedreigd door biotoopwijziging (2)
In Vlaanderen bijna uitsluitend in de opgeving van grote loofbossen met veel
vijvers. Foerageerbiotoop binnen bos : niet al te grote kapvlaktes, brede
boswegen, open plekken, poelen, open bosbestanden (2).
Het foerageergebied van deze soort is geschikt wanneer er open plekken zijn
van 500m², en optimaal wanneer er een of meerdere open plekken zijn met
een oppervlakte van 1000m² per ha (1)

5-20km tot 100km (2)

Gemiddeld 1-5 (3) km, max.
60km (2)

De voornaamste jachtbiotoop van deze soort is bos, maar ook boomgaarden,
weilanden en langs houtkanten. De vliegroutes verlopen steeds langsheen
houtkanten of bomenrijen (2).
Bos met max. 80% kroonsluiting is optimaal. Prefereert een aantal kleinere
open plekken (ca80m²) per ha boven één aaneengesloten open plek. In
optimale omstandigheden is er 30-100m mantel- en zoomvegetatie per ha
aanwezig (1)

(1) de Jong et al., 2002.; (2) Verkem et al., 2003; (3) Verkem & Natuurpunt, 2002; (4) Broekmeyer & Steingröver, 2001; (5) Pouwels et al., 2000; (6) Casaer, pers.med.; (7) Siepel, 1992; (8) Van
Oostenbrugge et al., 2003; (9) Steingröver et al., 2003 // VB : vermoedelijk bedreigd, EB : ernstig bedreigd ;

20

In goede boommartergebieden kan een structuurrijk bos van 40ha regelmatig bezoek krijgen van mannetjes uit aanpalend groter bos, ermee min of meer verbonden via houtkanten. Vanaf 60ha is onder

diezelfde omstandigheden zelfs voortplanting (1 koppeltje) mogelijk (3).
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4.5.1.4

Insecten

Na een inleidend stukje over insecten en open plekken, volgt een meer of minder uitgebreide bespreking van
volgende soortengroepen: dagvlinders, libellen, loopkevers, mieren, spinnen, sprinkhanen en krekels.
A. Belang van open plekken
Verschillen in kroondichtheid in een bos, en dus ook open plekken en overgangszones, brengen een
gradiënt aan licht en instraling met zich mee. Plaatselijk heersen andere microklimaten met meer
instraling, minder luchtcirculatie en met een warmere en drogere bodem. Dit is vooral belangrijk voor
thermofiele insecten, vooral voor deze die zich aan de noordkant van hun areaal bevinden.
Licht heeft zowel een direct als een indirect effect. Een voorbeeld van een indirect effect is de bloei en
zaadzetting van de waardplant als voedselbron voor vlinderlarven en adulten. Ook de thermoregulatie van
adult activiteit en duur van het larvale stadium van insecten worden indirect door licht beïnvloed (GreatorexDavies et al., 1993). Ook vluchtactiviteiten zijn in functie van luchtstromingen en windsnelheden anders in
open plekken dan in gesloten bos.
Een voorbeeld van een direct effect is de kolonisatie van zonnevlekken door heliofiele insecten (Warren &
Fuller, 1993).
Voor vele insecten hebben open plekken bijzondere kenmerken in termen van voedsel en klimaatcondities
(Bouget & Duelli, 2004): bloembezoekende insecten vinden er meer en andere bloeiende planten, ook
planteneters en in het bijzondere dan planteneters van eenjarigen vinden er hun gading.
De grotere diversiteit aan insecten in open plekken in bossen zou deels kunnen verklaard worden door
de grotere diversiteit aan licht- en warmtecondities en de relatieve overvloed en de concentratie van
voedsel in een open plek waardoor ze beter wordt gekoloniseerd of gevonden door meer soorten. Een
andere mogelijkheid is dat het voedsel er kwalitatief beter is als gevolg van een afwijkend microklimaat
(Blake & Hoppes, 1986), bv. een betere afbraak van dood hout, betere eetbaarheid van bladmateriaal want
geen pesticiden, jonge boompjes na windval, met zachter blad, andere sapsamenstelling en bladarchitectuur
dan volwassen exemplaren).
Open plekken zijn ook belangrijk voor een aantal dood hout insecten. Dood hout dat door de zon wordt
bestraald vormt immers een specifieke habitat voor een aantal zeldzame soorten (Jonsell et al., 1998).
Dagvlinders
A. Belang van open plekken in bos
De dagvlindersoorten in bossen vormen een heterogene groep met grote verschillen in habitatgebruik en
ecologische eisen. Sommige soorten maken gebruik van typische boshabitat (kronendak, bosranden en
lichtplekken), terwijl andere soorten met een grotere lichtbehoefte gebonden zijn aan relatief grote open
structuren. Ze zijn vooral gebonden aan relatief grote open structuren binnen bossen (brede bospaden, weien hooilanden, ruigten enz.) eventueel in combinatie met overgangssituaties naar open vegetatie aan de
periferie van het bos (Gorissen et al., 2004).
Het maken van een goede indeling van de dagvlinders volgens hun binding met biotopen binnen de bossfeer
is niet eenvoudig. Vele soorten zijn met name gebonden aan biotoopcomplexen waar bosbiotopen in
mindere of meerdere mate deel van kunnen uitmaken. Daarenboven kan voor uitgestorven soorten de
informatie uit het buitenland niet zondermeer geëxtrapoleerd worden naar de Vlaamse situatie en ontbreekt
voor deze soorten meestal informatie over hun historisch voorkomen en habitatgebruik. Tenslotte hebben
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enkele dagvlinders in het verleden vermoedelijk hun toevlucht moeten nemen tot open relictvegetaties in
bossen door het verdwijnen van geschikt habitat in het landbouwlandschap als gevolg van schaalvergroting
en intensivering (Gorissen, 2001).
Volgens Gorissen et al. (2004) kunnen 16 soorten21 uit de Vlaamse dagvlinderfauna beschouwd worden als
karakteristieke bossoorten. Deze soorten zijn voor het volbrengen van hun levenscyclus strikt gebonden aan
de aanwezigheid van biotopen binnen de bossfeer. Negen van deze vlinders zijn rode lijstsoorten. Een
aantal karakteristieken van deze soorten zijn samengebracht in onderstaande tabel.
Daarnaast vertonen echter nog een hele groep dagvlinders een binding met bosranden, boswegen, open
vegetaties in de buurt van bossen en hakhout- of middelhoutbestanden (o.a. Gorissen et al. 2004, Gorissen,
2001 en Maes & Van Dyck, 1999). Dit zijn22 Bont dikkopje (K), Gehakkelde aurelia (MNB), Spiegeldikkopje
(Z), Boswitje (MUB), Groot dikkopje (MNB), Oranjetipje (MNB), Koevinkje (MNB), Landkaartje (MNB) en
Oranje zandoogje (MNB).
De meeste van deze soorten komen of kwamen ook voor in structuurrijke open landschappen, zoals heiden
(Bont dikkopje), kalkgraslanden (Boswitje) of landbouwgebieden met kleinschalige landschapselementen
(bvb. Oranjetipje, Oranje zandoogje, Groot dikkopje). Voor verscheidene van deze soorten is de creatie van
voldoende open structuren binnen het bos plaatselijk echter cruciaal voor hun instandhouding. In de huidige
context van verspreiding in Vlaanderen geldt dit in het bijzonder voor het Bont dikkopje en het
Spiegeldikkopje.
Tenslotte kan de uitbouw van een netwerk aan open biotopen binnen het bos plaatselijk ook bijdragen aan
het behoud van soorten die karakteristiek zijn voor open biotooptypen zoals heiden, moerassen en
graslanden. Concrete voorbeelden hiervan zijn de Aardbeivlinder in het Drongengoedbos te Knesselare en
de Veldparelmoervlinder in het domeinbos Pijnven te Lommel. Bosbiotopen maken geen deel uit van het
habitat van deze laatste groep soorten. Dit betekent echter niet dat ze niet gebruikt kunnen worden
(bijvoorbeeld mantelsituaties voor nectarvoorziening adulten, bos als buffer voor pesticiden, wind,…).
B. Indicaties naar minimaal leefbare populaties
Een duurzame populatie dagvlinders telt minstens enkele 100en individuen. Veilige populaties met een
extreem kleine kans op uitsterven tellen algauw enkel duizenden vlinders (Hanski & Thomas, 1994). Bal et
al. (2001) vermelden 50 paartjes voor een deelpopulatie, en 500 voor een sleutelpopulatie.
C. Indicaties naar oppervlaktevereisten
Het ruimtegebruik van een locale populatie dagvlinders verschilt tussen soorten en sommige populaties
overleven op erg kleine oppervlakten. Deze oppervlakten gelden voor een plek met het geschikte habitat en
niet voor de gebiedsgrootte of biotoop. Zo is voor Groentje bv. niet de heideoppervlakte als habitat
belangrijk, maar wel de overgangszone van heide naar bos. De minimumoppervlakte geldt dus voor deze
overgangszone.
De kleinste oppervlakten (grote eenheden) waarbij dagvlinderpopulaties voorkomen, variëren tussen 0.5ha
en 1.5ha.

21

Hiervan zijn reeds drie soorten uitgestorven (Groot geaderd witje, Adippevlinder, Grote ijsvogelvlinder), slechts vier zijn
momenteel niet bedreigd in Vlaanderen (Citroenvlinder, Eikenpage, Boomblauwtje, Bont zandoogje) (Maes & Van Dyck,
1999).
22

Bosparelmoervlinder, Woudparelmoervlinder, Zilverstreephooibeestje en Zilvervlek behoren ook tot deze groep, maar
zijn intussen uitgestorven (Maes & Van Dyck, 1999)
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Het duurzaam overleven op een dergelijke kleine plek is gering, misschien 10 jaar. Dit heeft te maken met
het feit dat deze soorten op een bepaald tijdstip van de successie voorkomen en dat de geschiktheid van de
habitat afneemt met de tijd. In grotere gebieden is er meer kans op ruimtelijke variatie en dynamiek zodat er
zich steeds wel een aantal plekken in het geschikte stadium bevinden.
Voor het duurzame behoud van dagvlinders aan de hand van netwerken van locale populaties in plaats van
afzonderlijke locale populaties zijn grotere gebieden nodig.
Schattingen duiden op minimaal 5 tot 10 ha geschikt leefgebied voor Groentje, Heivlinder en Bruin
blauwtje en minimaal 10 tot 25 ha voor meer mobiele soorten als Keizersmantel (Thomas, 1995).
D. Indicaties naar ruimtelijke vereisten
Tien tot twintig habitatplekken is een verdedigbare ondergrens voor de grootte-orde van wat lokale
metapopulaties van dagvlinders nodig hebben om op langere termijn te overleven in een netwerkpopulatie
(Thomas, 1993, 1995).
Dispersie tussen de verschillende habitatplekken gebeurt voor de meeste soorten via het corridor-model,
waarbij de corridor minimaal 25m breed is en maximaal een onderbreking van 50m kent (Broekmeyer &
Steingröver, 2001).
E. Indicaties naar mogelijkheden tot mobiliteit en dispersie
Afhankelijk van soortspecifieke kenmerken (honkvaste soorten, eerder mobiele soorten of zwervers) varieren
de dispersiemogelijkheden van dagvlinders. Aanvullend spelen ook factoren als de weerstand van het
tussenliggende landschap, weersomstandigheden en andere, een belangrijke rol. Op basis van de huidige
kennis stellen Pouwels et al. (2002b) dat voor verscheidene kritische soorten de overbrugbare afstand voor
de meeste soorten kleiner dan 2 km lijkt.
F. Enkele vuistregels
Aaneengesloten minimaal leefbare populatie : 1 tot 5 ha ; min. 100 reproductieve eenheden
Minimaal leefbare metapopulatie : 5 tot 25 ha
Netwerken met 10-20 habitatplekken
Maximale afstand tussen habitatplekken in een netwerk : 2km

4-91

Soort

RL

Biotoop

Waardplant

Minimumoppervlakte
leefgebied

Dispersie
Netwerkafstand

Honkvast /
mobiel (2)

1.5km?(2);1km
(4, 6)

Honkvast

1km (4);
tot 400 m (2)

Honkvast

Corridor/
Stapsteen (6)

Beheer (2)

BOSGEBONDEN SOORTEN

Bruine eikenpage

K

Groentje

K

bosranden en struwelen met jonge eiken,

Vrij jonge zomereiken,
andere eikensoorten >

jonge eikenbestanden

4m

Vochtige en droge heide met verspreid
Hulst, Brem, Bosbes,
staande bomen en struiken, bosranden en Dopheide, Struikheide

50ha (4), 50 ha (5ha) (6)

5-10ha (1-2ha) (2); 0.5ha (3)

Min. 25m breed,
max. 50m onderbroken

Voorkeur
ext.begrazing/

open structuren in bos
Laten liggen
Bosranden en boomgaarden in een

Wilg, Populier, Iep,

bosrijke omgeving, open bossen

fruitbomen

Grauwe wilg, Boswilg

B

Grote
weerschijnvlinder

B

Vochtige loofbossen

Iepenpage

OG

Plaatsen waar iepen staan; lanen, brede
paden van loofbossen

Iep

Keizersmantel

MUB

Bosranden en open plekken binnen
bossen op voedselrijke standplaatsen

Viooltjes

10-25 ha (2-5 ha) (2); 300ha
1km (3); 2 ha (6)
(3); 50ha (5ha) (6)

Redelijk
mobiel

Min. 25m breed,
max. 50m onderbroken

Kamperfoelie

10-99 ha (1) ; 50ha (1.5ha –
150ha) (3); 50 ha (5ha) (6)

Redelijk
mobiel

Min. 25m breed,
max. 50m onderbroken

Kleine ijsvogelvlinder K

25km (4)

dood hout/
gefaseerd
maaien

Grote vos

Relatief vochtige bossen met een hoge
abundantie van Kamperfoelie

1-9 km² (1); 7.5km² (4, 5)

Grote

1-9 km² (1); > 250ha (>50ha)
(2)

mobiliteit

Honkvast

2.5-5ha (0.5-1ha) (2)
Een populatie is in staat zich
tijdelijk te handhaven op één
grote iep

1km (3); 2km (6)

Kleinschalig
kappen,
gefaseerd
maaien
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Soort

Sleedoornpage

RL

Biotoop

Bosranden en heggen, open structuren in
bos

B

Minimumoppervlakte
leefgebied

Waardplant

Sleedoorn, soms andere
100-900 ha (1); 50ha (4,6);
Prunus-soorten zoals
(5ha) (6)
Pruim en Kers

Dispersie
Netwerkafstand

Max 200m over
open terrein (2);

Honkvast /
mobiel (2)

Honkvast

2km (6);

Corridor/
Stapsteen (6)

Min. 25m breed,
max. 50m onderbroken

Beheer (2)

Snoei sleedoorn
eind juni

SOORTEN MET BINDING AAN BOSRANDEN, BOSWEGEN, OPEN VEGETATIES IN BOS EN HAKHOUT- OF MIDDELHOUTBESTANDEN

Bont dikkopje

K

Vochtige graslanden en heide in de buurt
Grassoorten
van bossen, bosranden en open structuren

10-99 ha (1); 5-10ha (1-2ha)
(2); 50 ha (4,3))

1km (3)

Honkvast

in bos

Boswitje

MUB

Kalkgraslanden in de buurt van bossen

Lathyrus, Rolklaver

20-50%
beschaduwing

5-10ha (1-2ha)(2)

in bestand
Struikbedekking

Spiegeldikkopje

Z

Vochtige graslanden in de buurt van
broekbossen

Grassoorten, o.a.
Hennegras,
Pijpestrootje, Riet

Corridor min. 7.m breed,
0.5ha (3); 5ha (8)

1km (3): 500m (8) Honkvast

met max. 10m
onderbreking

plaatselijk
<40%,
plaatselijk kleine
open plekken
(5)

SOORTEN IN VLAANDEREN DEELS TERUGGEDRONGEN TOT OPEN PLEKKEN EN STRUCTUREN BINNEN BOSVERBAND

Aardbeivlinder

B

Droge en vochtige, schrale graslanden en
heiden

Veldparelmoervlinder MUB droge, schrale en kruidenrijke graslanden

(1)

Ganzerik-soorten,
Aardbei-soorten,
Wateraardbei

10-99 ha (1); 50 ha (4,5,6);
(5 ha) (6)

1km (3); 2km (6)

Smalle weegbree, Ruige 10-25 ha (2-5ha) (2), 50 ha

1150-3870m (in

weegbree

(5)

2)

Honkvast

Redelijk
mobiel

Min. 25m breed,
max. 50m onderbroken

Maaien in
september

Gefaseerd
maaien

(Bergers, 1997) Minimumoppervlakte voor sleutelpopulatie (klasse-indeling) (**)); (2) (Maes & Van Dyck, 1999) Minimumoppervlakte voor netwerk van deelpopulatie (als aaneengesloten habitat
tussen haakjes); (3) (Pouwels et al., 2002b) sleutelpopulatie (**); (4) (Van Oostenbrugge et al., 2003) sleutelpopulatie (**); (5) (Veling et al., 2004); (6) Broekmeyer & Steingröver, 2001 sleutelgebied
(stapsteen tussen haakjes)
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Libellen
A. Belang van open plekken
Libellen zijn voor hun voortplanting afhankelijk van permanent water (stilstaand of stromend) en -afhankelijk
van de soort - van een matige tot heel hoge waterkwaliteit. Soortafhankelijk leggen ze eitjes in drijvende of
ondergedoken waterplanten, op het wateroppervlak of in stengels van bv. russen of in de schors van bomen
(vaak els of wilg). Larven van libellen en juffers doorlopen afhankelijk van de soort negen tot zestien stadia
voordat ze als volwassen dier kunnen rondvliegen.
De eerste stadia worden snel doorlopen, daarna is er een groot verschil tussen de soorten. Sommige
soorten doen meerdere jaren (uitzonderlijk tot vijf jaar bij de Gewone bronlibel) over de ontwikkeling tot
imago (Groenendijk & Wolterbeek, 2001). Voor die soorten met een lange larvale cyclus is een constante
kwaliteit van open waters als vennen en beken derhalve noodzakelijk. De meeste soorten hebben een
cyclus van 1 jaar, daar geld dit criterium dus minder.
Verschillende libellen komen voor in verschillende types open water. Zo zijn er soorten van voedselarme
wateren (bv. Venwitsnuitlibel) en soorten van matig voedselrijk wateren (Vroege glazenmaker) of stromend
water (Gewone bronlibel).
Buiten de waterkwaliteit en de voedselrijkdom van het water is de structuur in en rond de plas van
minstens evenveel belang voor libellen. Ook de structuur van het omgevende landschap is voor de meeste
soorten van belang: ze gebruiken dit bv. om in uit te kleuren, als onvolwassen dier om naar eten te zoeken
en te slapen, en als geslachtsrijp dier om eventueel in te paren en beschutting te zoeken bij ongunstige
omstandigheden (nacht, regen, onweer,…).
Het behoud en herstel van deze verschillende types wateren is zeer belangrijk voor de libellenfauna.
Typische soorten die meer gebonden zijn aan zogenaamde ‘bosvijvers’ (plassen die in een vrij beboste
omgeving liggen), zijn Smaragdlibel (K), de Metaalglanslibel (B) en de Bruine glazenmaker (MNB). Het
zijn alle drie soorten die meer voorkomen bij voedselrijke wateren.
Vrijwel alle libellensoorten zijn mobiel en zwerven regelmatig over grote afstand en kunnen zo nieuwe
gebieden koloniseren.
B. Enkele vuistregels
Type leefgebied

Soortnaam

Opmerkingen

Stromend water

Bosbeekjuffer (B), Gewone bronlibel (B),
Weidebeekjuffer (MNB),…

Weidebeekjuffer is een soort van halfopen
landschap of bos met behoorlijk aandeel
open plekken
Een duurzame populatie zou gebruik
maken van 10-25 km stromend water (2).

Bosvijver

Smaragdlibel (K), Metaalglanslibel (B),
Bruine glazenmaker (MNB),..

Deze vijvers mogen niet te rigoreus
opengekapt
worden.
Beschutting
is
belangrijk, bv. aan de noordzijde van de
plas (1).

Vroege glazenmaker (MUB), Glassnijder
(B), Bruine winterjuffer (Z), Bruine
korenbout (B),..

Bruine winterjuffer wordt ook wel aan matig
voedselrijke vennen gevonden.
Bruine korenbout komt zowel voor aan
matig tot voedselrijk (meso-eutroof) als
stromend water (vooral wateringen in de
kempen)

Matig voedselrijke wateren
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Type leefgebied

Soortnaam

Opmerkingen

Matig zure, matig
voedselrijke vennen

Speerwaterjuffer (MUB), Gevlekte
glanslibel (B), Kempense heidelibel (Z),…

De Kempense heidelibel komt ook voor in
de matig voedselrijke wateren en aan
visvijvers.

Zure voedselarme vennen

Venwitsnuitlibel (K), Noordse witsnuitlibel
(B), Tengere pantserjuffer (K), ..

(1) Ketelaar, 2001; (2) Steingröver et al., 2003

Loopkevers
A. Belang van open plekken
Bijna de helft van zandloopkevers en loopkevers die in Vlaanderen met uitsterven bedreigd zijn, zijn soorten
van open biotopen als droge heide, natte heide en heischraal grasland (Desender et al., 1995). Gezien de
geringe dispersiemogelijkheden van de meeste soorten, is het behoud van dergelijke habitatplekken van
zeldzame soorten binnen bos belangrijk.
De relevantie voor zeldzame soorten kan echter nooit losgezien worden van al dan niet aanwezige
bronpopulaties, en moet op langere termijn gezien worden. Ook moet rekening gehouden worden met het
eventueel verkleinen van een bosgebied en daardoor eventuele verhoogde risico's voor bossoorten (bv.
overmatige rand-effecten) (Desender, pers. med.).
B. Indicaties naar minimaal leefbare populaties en naar oppervlaktevereisten
Minimum oppervlaktes zijn soortspecifiek en voor vrijwel geen enkel organisme onderzocht (Desender, pers.
med.).
C. Indicaties naar ruimtelijke vereisten
Soorten van hei en oude bossen ondervinden problemen als gevolg van versnippering van hun habitat. Een
aantal vliegende soorten kan over ongeschikte habitat heen te vliegen, maar voor soorten die niet zijn
uitgerust met vleugels is overleven in snippers moeilijk.
Voor deze laatste groep kan een brede berm met een geschikte habitat soelaas bieden. Het
aaneengesloten lint van geschikte habitats moet vooral breed zijn, hoe verder de snippers uit elkaar
liggen, hoe breder de berm moet zijn. Bermen met een breedte vanaf zo’n 15 meter beginnen interessant te
worden als verbindingsbaan over langere afstand (Vermeulen & Turin, 2002), stroken van 30-50m zijn beter.
Over langere afstand (500-1000m) zal bovendien een geschikt voortplantingshabitat in het midden van de
strook moeten aanwezig zijn (Boeken et al., 2002).
D. Indicaties naar mogelijkheden tot mobiliteit en dispersie
Veel soorten van vochtige milieus zouden over een beter dispersievermogen beschikken dan soorten van
droge en schrale milieus (hoewel dit geen algemene regel is) (Desender et al., 1995).
De meeste kevers zouden niet verder komen dan 100 tot 200 meter van hun geboorteplaats (Vermeulen &
Turin, 2002).
E. Enkele vuistregels
Dispersie: 100-200m
Corridor: 30-50m breed
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Loopkevers als indicator
Een groot aantal loopkevers is gevoelig aan allerlei milieufactoren. Anders dan bij planten reageren
loopkevers (en insecten in het algemeen) vrijwel direct op veranderde omstandigheden.
Wanneer in een gebied bijvoorbeeld alleen soorten met een goed verbreidingsvermogen worden
gevangen, wijst dit bv. op kolonisatieproblemen voor andere soorten. Loopkevers zijn ecologisch de
best onderzochte bodembewonende invertebraten en worden verondersteld indicatief te zijn voor
vele andere groepen aan de bodem gebonden diersoorten. Een voorbeeld van de indicatorwaarde
van loopkevers is de positieve correlatie tussen de gemiddelde grootte van de kevers en de stabiliteit
van een bos, of de bosleeftijd. In Polen bv. wordt met behulp van de gemiddelde grootte van
loopkevers het bosbouw- en natuurbeleid bepaald (Boeken et al., 2002).
Mieren
A. Belang van open plekken in bos
De meeste mierensoorten hebben een voorkeur voor heideterreinen, schrale graslanden en droge, open
bossen.
Op één na alle met uitsterven bedreigde soorten (6 soorten) zijn heidesoorten. Van de zes sterk bedreigde
soorten zijn er vijf heidesoorten en één soort van droge, warme graslanden. Ook in de categorie ‘kwetsbaar’
blijven soorten van heide en duinhabitat sterk vertegenwoordigd (bv. Buntgrasmier).
Ook een aantal mieren van boshabitat zijn kwetsbare soorten (Kale bosmier, Behaarde bosmier,
Zwartrugbosmier). Bovendien staan ze op de Rode lijst van bedreigde diersoorten van IUCN (2000). Het zijn
soorten van open, droog en zandig bosgebied, langs bosranden en vaak grenzend aan heideterrein of een
schraal grasland.
Het is dus duidelijk dat open plekken met heidevegetaties, open zand, en mantel- en zoomvegetaties
uitzonderlijk belangrijk kunnen zijn voor de mierenfauna.
B. Indicaties naar minimaal leefbare populaties
Er moeten naar schatting 25 nestpopulaties in een gebied voorkomen voor het duurzame voortbestaan van
een bosmiersoort. Dit komt ongeveer overeen met 25ha aaneengesloten habitat. Voor soorten van heide
zou het aantal nestpopulaties kleiner zijn (bv. 10-tal voor Veenmier) (Mabelis, 1994).
C. Indicaties naar oppervlaktevereisten
Rode bosmieren foerageren tot max. 100m van het nest. De oppervlakte van het foerageergebied van een
nestpopulatie varieert tussen 0.5ha en 1.5ha. Voor een duurzame populatie zouden er een 50-tal plekken
leefgebied moeten zijn, m.a.w. gemiddeld 50ha (Mabelis, 2002).
Mieren van heidegebieden hebben waarschijnlijk genoeg aan kleinere oppervlaktes, 100m² per nest, en voor
een duurzame populatie een tiental nesten, over een oppervlakte van 1000m² (Mabelis, 2002).
D. Indicaties naar ruimtelijke vereisten
De ruimtelijke configuratie van het leefgebied bestaat gemiddeld uit een 10-tal (heidesoorten) tot 50-tal
(bosmieren) habitatplekken van 100m² (heidesoorten) tot 0.5ha - 1.5ha (bosmieren) groot, op een maximale
onderlinge afstand < 3km, dit is de vliegafstand van de koninginnen (Mabelis, 2002).
Voor kolonisatie van een bosje of houtwal door bosmieren is het belangrijk dat ook andere soorten aanwezig
zijn. Een koningin van een bosmier kan zich niet vestigen als de zogenaamde hulpmier, bv. Grauwzwarte
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mier, ontbreekt of –in tegendeel- als zijn territoriale concurrent, de Glanzende houtmier aanwezig is
(Mabelis, 2002).
E. Indicaties naar dispersie
De bosmieren zouden eerder beperkte dispersiecapaciteiten hebben, waardoor vooral de Kale bosmier
gevoelig is voor versnippering van zijn leefgebied. Lopende verbreiding vindt plaats over een afstand van
maximaal 100m per jaar, vliegende verbreiding over een maximale afstand van 10km. Naar schatting komt
meer dan de helft van de uitvliegende koninginnen niet verder dan 500m van het nest en 80-90% niet verder
dan 3km (Mabelis, 1994). Bij soorten van heide gebeurt de verbreiding voornamelijk al lopend, tot maximaal
100m. Vliegende verbreiding kan tot max. 3km.
F. Enkele vuistregels
Soort

Actieradius

Opp.

MVP

Dispersie

BOSECOSYSTEMEN
Behaarde rode bosmier
Kale bosmier
Zwartrugbosmier

100m
200m; nest op max. 25m
van bosrand of
bomengroepje

0.5-1ha /nest
50ha/populatie

50 habitatplekken
25 habitatplekken

0.5-1ha /nest
50ha/populatie

50 habitatplekken

100m²/nest

10habitat plekken op
max. afstand 3km

Max. 10km, gem. 3km

Max. 10km, gem. 3km

SCHRALE OPEN ECOSYSTEMEN

Veenmier

10-30m

Max. 100m (verbreiding vnl.
lopend)
Vliegend : max. 3km

(Mabelis, 1994)

Spinnen
Bossen in Vlaanderen herbergen een groot aantal bedreigde spinnensoorten. Het grootste aantal Rode Lijst
soorten zijn soorten van schrale graslanden, daarna volgen de soorten van boshabitat. Vooral droge
loofbossen bevatten grote aantallen Rode Lijst soorten. Er kunnen geen algemeen geldende
beheermaatregelen aangeduid worden om de spinnendiversiteit te verhogen.
Plaatsen in bossen met veel lichtinval zijn niet per definitie meer interessant voor spinnen dan meer gesloten
bestanden. Veel soorten zijn wel specifiek aan één habitat gebonden, een heterogeen bos biedt dus meer
kansen aan meer soorten om optimaal te gedijen binnen het complex (De Bakker & Maelfait, 2002).
Sprinkhanen en krekels
A. Belang van open plekken
Sprinkhanen zijn niet gebonden aan plantensoorten of plantengemeenschappen. De structuur van de
beplanting en de temperatuur zijn wél belangrijk, in het bijzonder voor het voortplantingssucces. Slechts
enkele soorten komen in bos voor, alle andere zijn open habitat soorten.
Omdat de zon een kale ondergrond flink kan opwarmen, zijn ze vaak waar te nemen op plekken met een
afwisseling van kale grond en niet te dichte, schrale ruigte.
Sommige sprinkhanen hebben een slecht verbreidingvermogen en zijn daarom gevoelig aan versnippering.
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B. Enkele vuistregels
SCHRALE ECOSYSTEMEN
Soort

Populatiegrootte

Oppervlakte leefgebied

Dispersie

Schavertje (B); Snortikker (K), Zadelsprinkhaan (Z),
Veldkrekel (Z), Negertje (Z), Heidesabelsprinkhaan
(Z)

50-500
(3)

10ha (1); < 5ha (2)

100m (1)

paartjes

VALLEI-ECOSYSTEMEN
Moerassprinkhaan (K),
Gouden sprinkhaan (Z)
(1)

zompsprinkhaan

(K), 50-500
(3)

paartjes 25ha (1)

200m (1)

Pouwels et al., 1997; (2) Van Dyck et al., 2001; (3) Bal et al., 2001

4.5.2

Hogere planten

A. Belang van open plekken
De lijst zeer zeldzame, bedreigde en kwetsbare planten is zeer lang. Ongetwijfeld kunnen er zich in bos
situaties voordoen, waar uitbreiding van open plekken of (her)opnemen van hakhoutbeheer gunstig is voor
het behoud en de versterking van populaties van deze soorten.
Om de lichtvereisten en andere standplaatskenmerken van de verschillende soorten in te schatten,
verwijzen we naar Ellenberg (1992) en Runhaar et al. (2004).
B. Indicaties naar minimaal leefbare populaties
De minimale leefbare populatiegrootte varieert sterk soortafhankelijk (Bräuer et al., 1999). Een effectieve
populatiegrootte van minstens 50 individuen zou nodig zijn om korte termijn genetische erosie te voorkomen
(Simberloff, 1988 in Lesica & Allendorf, 1992). Een sleutelpopulatie van een soort bedraagt zo’n 500
exemplaren (Bal et al., 2001).
C. Indicaties naar oppervlaktevereisten
Voor vele planten zijn de specifieke habitatvereisten om tot stabiele populaties te komen niet weinig of niet
bekend (De Bruyn, 2003). Volgens Broekmeyer & Steingröver (2001) hebben planten een oppervlakte van 5
ha nodig om een lokale, relatief grote duurzame (deel)populatie (sleutelpopulatie) te vormen.
Wél is duidelijk dat ook kleine populaties in habitatfragmenten zeer belangrijk zijn voor de leefbaarheid van
een populatie (o.a. Piessens et al., 2004, 2005b; Honnay et al., 1999; Lesica & Allendorf, 1991). Vanuit deze
fragmenten is immers dispersie mogelijk naar andere deelhabitat waardoor de genetische diversiteit van de
deelpopulatie wordt vergroot. Ook pollenuitwisseling draagt bij tot het rescue-effect vanuit habitatfragmenten.
D. Indicaties naar ruimtelijke vereisten
Afhankelijk van de verbreidingsmechanismen van de soort (via wind, water, dieren, mechanische processen,
de mens, …) zullen planten in meer of mindere mate bedreigd worden door isolatie van populaties door
versnippering. Ook zijn plantensoorten met beperkte zaadbankcapaciteiten gevoeliger aan versnippering en
isolatie dan andere planten. Ook planten die zich voornamelijk vegetatief voortplanten, worden door
versnippering van leefgebieden beperkt in hun verbreiding.
Van oud bosplanten is gekend dat hun dispersiemogelijkheden bijzonder beperkt zijn (o.a. Bossuyt et al.,
2002; Honnay et al., 1998, 1999; Verheyen & Hermy, 2001a). Voor deze soorten zijn dan ook
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aaneengesloten habitat noodzakelijk. Lijnvormige landschapselementen vormen in sommige gevallen
corridors van leefgebied waarlangs oud bosplanten van het ene boscomplex naar het andere kunnen
migreren (o.a. Honnay et al., 1999; Verheyen, 2001). Andere soorten met een hoog dispersievermogen, bv.
pioniersoorten, slagen er in om zich te verbreiden via stapstenen (Broekmeyer & Steingröver, 2001).
E. Indicaties naar mogelijkheden tot mobiliteit en dispersie
Planten migreren zelden over grote afstanden. Voor 77% van de plantensoorten is de dispersie-afstand < 1
km (Reijnen et al., 2003).
Broekmeyer & Steingröver (2001) delen hogere planten in in 4 categorieën: goede verspreiders, redelijk
goede verspreiders, matige verspreiders en slechte verspreiders.
Gem.
Soort

Goede verspreiders

Redelijk goede
verspreiders
Matige verspreiders

dispersie23
afstand

Gevlekte orchis, Groene nachtorchis,
Moeraswespenorchis, andere
orchideeën,…
Grote wolfsklauw, Kleine en Ronde
zonnedauw, Moeraswolfsklauw,

Min. opp.

Min. opp.

Min. breedte

sleutelgebied

Stapsteen

corridor

11km

5ha

1ha

nvt

5km

5ha

1ha

2km

5ha

1ha

nvt

500m

5ha

Nvt

100m

Parnassia, Klavervreter,..
Eenbes, Jeneverbes, Spits fonteinkruid,
Stomp fonteinkruid, ..
Beenbreek, Breed wollegras, Bruine

Slechte verspreiders

snavelbies, Heidekartelblad,
Klokjesgentiaan, Kruipbrem, Rode
dophei, Wilde gagel
Blauwe knoop, Vlozegge,
zegge, Spaanse ruiter,…

Blonde

Broekmeyer & Steingröver (2001)

Voor de meeste zeldzame en bedreigde soorten kunnen we als bovengrens een dispersie-afstand van 500m
hanteren (Grashof-Bokdam, 1997; Butaye et al., 2001). Voor echte bosplanten stelt Verheyen (2002) 200m
voorop als bovengrens.
F. Doelsoorten en indicatorsoorten
In Bijlage 4 is een tabel opgenomen met daarin een lijst met doel- en indicatorsoorten en enkele kenmerken
in verband met verbreiding (Hodgson et al., 1995) en zaadbankcapaciteit (Hodgson et al., 1995; Thompson
et al., 1995; Bekker et al. 1998), zowel voor schrale biotopen als voor natte graslanden en valleiecosystemen.
Zaadbankanalyses geven vaak maar een ruwe schatting van de tijd die zaden in de bodem kunnen
overleven. Verschillende zaadbankanalyses van individuele soorten komen vaak tot afwijkende resultaten.
Als gevolg van deze variabiliteit is het meestal niet mogelijk of eerder twijfelachtig om een uitspraak te doen
over de zaadbankcapaciteiten van een soort.
De Seed Longevity Index (Bekker et al., 1998) houdt rekening met deze variabiliteit en is hierdoor
waarschijnlijk de meest nauwkeurige manier om zaadbankeigenschappen te kwantificeren (Piessens et al.,
2005b).

23

Dit is de afstand waarbinnen de grote meerderheid van de individuen zich vestigt.

4-99

Bekker et al. (1998) beschrijven hoe op basis van de databank van Thompson et al. (1995) de
zaadbankcapaciteiten van een soort kunnen gekarakteriseerd worden door gebruik te maken van een ‘Seed
Longevity Index’. Thompson (1995) verzamelde alle gepubliceerde data in verband met
zaadbankcapaciteiten van soorten in Noord west Europa. De index berekent de verhouding tussen het
aantal gepubliceerde data over een langlevende zaadbank, in verhouding tot het totaal aantal
gepubliceerde studies over zaadbanken.
Hiertoe werd voor elke soort gepubliceerde data ingedeeld in drie klassen ;
type 1: transiente zaadbank, < 1 jaar
type 2: short term persistent, >1, <5jaar
type 3: long term persistent, > 4jaar
Vervolgens is de SLI gedefinieerd: Σ (type 2 + type3) / Σ (type 1 + type 2 + type3).
De SLI werd berekend in de laatste kolom van de tabel in bijlage en ligt tussen de waarden 0 en 1, waarbij
grotere waarden wijzen op een betere zaadbankcapaciteit.
Bij het gebruik van de SLI moet men wel rekening houden met het feit dat niet voor alle soorten evenveel
data beschikbaar zijn en voor vele soorten zijn zelfs helemaal geen data. Data voor zeldzame soorten of
niet-landbouwrelevante soorten in het algemeen en moeras-, bos-, en rotsachtige habitat zijn minder of niet
voorhanden.

4-100

4.6

Bespreken en beschrijven van principes en strategieën bij het afbakenen van open
structuren in boscomplexen

Open vegetaties kunnen in verschillende ruimtelijke configuraties en onder verschillende vormen in het
bos afgebakend worden.
De verschillen in ruimtelijke configuratie worden voornamelijk ingegeven door soortspecifieke
eigenschappen. Soorten hebben immers verschillende oppervlaktebehoeften, verschillende
habitatvereisten, maar ook verschillende dispersiewijzen en dus voorkeuren naar verbindingsgebieden
tussen leefgebieden. Ook praktische argumenten kunnen de ruimtelijke configuratie beïnvloeden. Zo kan
bv. de keuze voor verschillende kleine open plekken in plaats van één grote open plek mee gestuurd zijn
door het juridisch en beleidsmatig kader (bv. vermijden van de compensatieplicht). De praktische
argumenten worden in dit hoofdstuk verder buiten beschouwing gelaten, zij komen aan bod in hoofdstuk 5.
De verschillen in vorm situeren zich op niveau van oppervlakte en kroonsluiting maar ook op niveau van
eventuele successie ervan in de tijd, met andere woorden, zijn het permanente of tijdelijke open plekken in
het bos, bv. een kapvlakte.
In dit hoofdstuk wordt getracht op basis van de verzamelde soorteninformatie in het vorige hoofdstuk enkele
vuistregels op te stellen waarmee rekening moet gehouden worden bij de afbakening van open structuren.

4.6.1

De ruimtelijke configuratie van open plekken

4.6.1.1 Soortspecifieke strategieën
Het lokaal verdwijnen van soorten kan het gevolg zijn van verlies aan habitatkwaliteit en van verlies aan
oppervlakte leefgebied van een soort, bv. open plekken binnen bosverband.
Maar ook de versnippering van leefgebieden speelt een belangrijke rol. Gevoeligheid voor versnippering is
afhankelijk van de soortengroep meer of minder bepalend (Bergers & Kalkhoven, 1996, Grashof-Bokdam,
1997). In onderstaande figuur is bv. voorgesteld dat alle reptielen en het merendeel van de amfibieën
effecten ondervinden van versnippering, terwijl dit voor meer mobiele soortengroepen zoals vogels
gemiddeld minder het geval is. Net omwille van verschil in gevoeligheid voor versnippering en verschil in
habitateisen, wijze van dispersie en oppervlaktebehoefte hebben soorten een verschillende configuratie
aan open plekken en dus van verbindingszones nodig (Vos & Smulders, 2004) die voldoende uitwisseling
mogelijk maakt van soorten tussen te verbinden leefgebieden.
De afstanden tussen de leefgebieden zijn echter veelal groter dan de afstanden die een soort door dispersie
kan overbruggen. Dit betekent dat in de verbinding altijd leefgebied moet aanwezig zijn. Voortplanting in die
leefgebieden leidt tot een nieuwe dispersiebron, wat uitwisseling over grote afstanden mogelijk maakt.
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Figuur 3: De gevoeligheid voor versnippering naargelang de soortengroep (Bergers & Kalkhoven, 1996, Grashof-Bokdam, 1997).

Hiervoor zijn twee algemeen geldende ontwerpregels opgesteld op basis van de best beschikbare kennis
afkomstig uit internationaal onderzoek en modelsimulaties (o.a. Verboom et al., 2001; Reijnen et al., 2003).
1. Wanneer de te overbruggen afstand de dispersie-afstand overschrijdt, is een leefgebied nodig
ter grootte van een sleutelgebied24, zodat de soort via meerdere generaties in staat is de afstand
tussen de te verbinden gebieden te overbruggen.
2. Op een kwart van de dispersie-afstand zijn steeds kleine leefgebieden (stapstenen (s))
noodzakelijk ter grootte van 1/10e van een sleutelgebied om de dispersiestroom voldoende op
gang te houden.

Figuur 4: Vertaling van soortspecifieke kennis naar inrichtingsregels voor een ecologische verbindingszone (Broekmeyer
& Steingröver, 2001).

Voor soorten met een gering dispersievermogen (<1km, dit geldt voor 77% van de plantensoorten en 14%
van de faunasoorten) blijken deze ontwerpregels niet toereikend. Ook voor soorten met een
dispersievermogen >1km, maar waarbij dispersie over de grond of in het water plaatsvindt (bv. Gladde
slang) moet altijd een corridor tussen de leefgebieden aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor weinig mobiele
24

Een sleutelgebied is een leefgebied binnen een verbinding waarbinnen een vrij grote populatie duurzaam kan voorkomen, mits af en
toe nieuwe vestigingen plaatsvinden (Reijnen et al., 2003); Een sleutelgebied kan een deelpopulatie van een netwerkpopulatie
herbergen.
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dagvlinders (bv. Spiegeldikkopje) en soorten die specifieke landschapselementen nodig hebben voor
dispersie, bv. vleermuizen (Broekmeyer & Steingröver, 2001).
Omdat in de corridor geen voortplanting hoeft plaats te vinden hoeft ook de habitatkwaliteit niet hetzelfde te
zijn als in sleutelgebieden (Reijnen et al., 2003).
Doelsoorten met vergelijkbare eisen t.a.v. de inrichting van verbindingszones werden door Broekmeyer &
Steingröver (2001) samengevoegd in ecoprofielen25. Zo wordt de totale variatie aan ruimtelijke en
kwalitatieve eisen die doelsoorten stellen, ondergebracht in een beperkter aantal type-situaties (Pouwels et
al., 2002b).
Er kunnen vier basismodellen onderscheiden worden, waarmee de uitwisseling van alle ecoprofielen kan
gerealiseerd worden.

Figuur 5: Vier basismodellen voor de inrichting van verbindingszones (Broekmeyer & Steingröver, 2001)

A. Stapsteen verbinding
VOGELS,
MOBIELERE
DISPERSIEVERMOGEN

VLIEGENDE

INSECTEN

EN
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MET
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GROOT

Deze verbindingszone is opgebouwd uit stapstenen en sleutelgebieden. Het gaat om soorten die
voor een succesvolle dispersie naar nieuwe leefgebieden geen speciale landschapselementen nodig
hebben. Wanneer de te overbruggen afstand het dispersievermogen van de soort overschrijdt,
hebben deze soorten wel extra leefgebied nodig. In de sleutelgebieden kunnen zich dan stabiele
populaties vestigen, zodat een soort in meer generaties in staat is de afstand tussen de
doelgebieden te overbruggen. Daarnaast zijn op 25% van de totale dispersieafstand, kleine
leefgebieden of stapstenen nodig om de dispersiestroom voldoende op gang te houden.
Bv. Nachtzwaluw (dispersie 30km, oppervlakte sleutelgebied 750ha) zou om de 7.5km een stapsteen
van 75ha leefgebied nodig hebben. De volledige populatie kan ‘uitgesmeerd’ zijn over zeer grote
oppervlaktes, bv. niveau ecoregio.

25

Een ecoprofiel is een (denkbeeldige) soort die symbool staat voor een groep soorten die sterk overeenkomen in de eisen die ze
stellen aan ruimtelijke samenhang en aan het type ecosysteem waarin ze voorkomen (Broekmeyer & Steingröver, 2001)
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B. Corridorverbinding
ZOOGDIEREN, SOMMIGE AMFIBIEËN EN VLINDERS
In een corridorverbinding zijn de stapstenen en sleutelgebieden verbonden door een
dispersiecorridor. Een dispersie-corridor is een zone die zodanig is ingericht dat soorten zich bij
voorkeur langs deze zone verplaatsen.
C. Leefgebied verbinding, incl. stapstenen
SOORTEN MET EEN GERING DISPERSIEVERMOGEN <1km, PLANTEN, REPTIELEN EN SOMMIGE
AMFIBIEËN
De leefgebied-corridor bestaat uit een strook leefgebied waar enige reproductie mogelijk is.
Daarnaast zijn sleutelgebieden nodig waar zich stabiele populaties kunnen vestigen. Op deze wijze
kunnen weinig mobiele soorten in meer dan één generatie grotere afstanden overbruggen.
D. Leefgebied verbinding
VISSEN
Dit is een variant op model 3, en is speciaal bestemd voor vissen. Deze verbinding is geheel
opgebouwd uit leefgebied-corridor, geschikt voor reproductie.
4.6.1.2

Soortspecifieke dimensies

In ideale configuratie is de grootte van een stapsteen 10% van de grootte van een sleutelgebied. Van
deze oppervlakte wordt in ideale omstandigheden 30% bezet met geschikt habitat voor de soort
(Broekmeyer & Steingröver, 2001).
Deze percentages zijn conventies en niet als absoluut te beschouwen.
4.6.1.3

Ecosysteemverbinding

In een volgende stap kunnen de inrichtingseisen van afzonderlijke ecoprofielen die in een bepaalde biotoop
voorkomen, gebundeld worden in zogenaamde robuuste verbindingen (Broekmeyer & Steingröver, 2001).
Een steekproef wees uit dat een ecosysteemverbinding gemiddeld 40% minder oppervlakte vraagt dan de
som van de oppervlakten van de afzonderlijke verbindingen voor de ecoprofielen (Reijnen et al., 2003) in
een bepaalde biotoop.
Concreet kan men dus gaan kijken welke soorten in de biotoop waarbinnen men wil gaan werken
voorkomen. Deze verschillende soorten kunnen vertegenwoordigd worden door een kleiner aantal
ecoprofielen. De meest geschikte configuraties van verbinding van elk van deze ecoprofielen wordt
vervolgens samengevoegd tot één ecosysteemverbinding.
Indicatief werd deze oefening gemaakt voor schrale vegetaties op zandgronden (complex van droge heide,
heischrale graslanden, natte heide (en ven) en natte schrale graslanden), voor vallei-ecosystemen
(dotterbloemgraslanden, ruigtes en rietgordels), en voor mantel en zoomvegetaties. De tabellen op de
volgende pagina’s verzamelen de soortspecifieke vuistregels uit het vorige hoofdstuk.
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De vuistregels naar dimensies voor de verschillende ecoprofielen zijn gebaseerd op de best beschikbare
kennis van internationale literatuur (gerichte onderzoek naar corridorgebruik zowel als modelsimulaties en
inschattingen van soortenexperts). Voor sommige soortengroepen geldt echter dat er minder onderzoek naar
is gedaan en zijn de inschattingen minder onderbouwd (Broekmeyer & Steingröver, 2001).
De vermelde cijfers zijn dan ook grootte-ordes die vaak gebaseerd zijn op aannames en moeten ook
als dusdanig geïnterpreteerd worden. Ook het al dan niet voorkomen van barrières is een belangrijke
factor bij het inrichten van stapstenen in functie van een doelsoort.
Er is ook heel weinig bekend over specifiek gedrag van de doelsoorten in corridors. Het is niet
onwaarschijnlijk dat een ander type gedrag of vlucht wordt aangenomen dan bij korte, exploratieve
verplaatsingen (o.a. Bont zandoogje in Van Dyck & Matthysen, 1998).
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A. Heide

Soortengroep

Type doelsoort

Dispersie

Opp.
Leefbare
populatie

Type
verbinding

Opp.
stapsteen

Breedte
corridor

Max.
onderbreking
in de corridor

Opmerking corridor

Redelijk goede verspreiders (Grote
wolfsklauw, Kleine en Ronde
zonnedauw, Moeraswolfsklauw)

Planten

Matige verspreiders (fonteinkruiden)

Slechte verspreiders (Beenbreek,
Breed wollegras, Bruine snavelbies,
Heidekartelblad, Klokjesgentiaan,
Kruipbrem, Rode dophei, Wilde gagel)
Vogels
Amfibieën en
reptielen

5km

5ha

Stapsteen

1ha

/

2km

5ha

Leefgebied,
incl.
stapstenen

1ha

/

500m

5ha

Leefgebied,
incl.
stapstenen

Nachtzwaluw

30km

750ha

Boomleeuwerik

25km (2)

25ha (1)

Gladde slang

2km

300ha

Corridor

Levendbarende hagedis

Stapstenen

<5ha (1)

Corridor

Aardbeivlinder

2km

5ha

Corridor

Spiegeldikkopje

500m

5ha

Corridor

Mieren

100m (4)

100m²
1ha (4)

Sprinkhanen en
Zadelsprinkhaan/ Heidesabelsprinkhaan
krekels

100m (3)

10ha (3)
<5ha (1)

gvlinders

-

Min. 100m

75ha

/

/

/

500m

50m

Min. 25m

50m

70m

10m

/

/
Structuurrijk struweel/houtwal met
goed ontw. Mantel-zoomvegetatie,
naast greppel/sloot

Droge schrale graslanden, vaak in
beschutting van bos of struweel

Corridor

Waarden : Broekmeyer & Steingröver, uitgezonderd (1) Van Dyck et al., 1999; (2) Pouwels et al., 2002a; (3) Verboom et al., 2002; (4) Mabelis, 1994
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B. Vallei-ecosystemen

Soortengroep

Type doelsoort

Dispersie

Type
verbinding

Opp.

Vogels

Rietgors

11km

55ha

Stapstenen

Amfibieën en
reptielen

Kamsalamander

500m

5ha

/

200m (3)

25ha (3)

Sprinkhanen en Moerassprinkhaan/
krekels
Zompsprinkhaan

Stapsteen

corridor

5.5ha

/

Max
onderbreking

Opmerking corridor

70m

10m

Stapsteen

corridor

Max
onderbreking

Opmerking corridor

Waarden : Boekmeyer & Steingröver, uitgezonderd (1) Van Dyck et al., 1999; (2) Pouwels et al., 2002a; (3) Verboom et al., 2002

C. Mantel-en zoomvegetaties
Soortengroep
Amfibieën en
reptielen
Dagvlinders
Mieren

Type doelsoort

Dispersie

Opp.

Type
verbinding

Boomkikker/Hazelworm

2km

50ha

Leefgebied,
incl.
stapsteen

5.5ha

25m

50m

Structuurrijk struweel/houtwal met
goed ontw. Mantel-zoomveg, naast
greppel, sloot

Kleine Ijsvogelvlinder/Sleedoornpage

2km

50ha

Corridor

5.5ha

25m

50m

Ruigte/struweel/bos

Keizersmantel

5km

50ha

Stapstenen

5.5ha

/

Rode bosmieren

3km (4)

1ha (4)

Stapstenen

Waarden : Boekmeyer & Steingröver, uitgezonderd (4) Mabelis, 1994
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Schrale vegetaties
Uitgaande van deze gegevens zou men als minimumareaal voor een heidegebiedje als kerngebied een
oppervlakte van (5)10ha tot 15ha kunnen voorstellen. Dit is ook de oppervlakte die in de Ecosysteemvisie
voor heide en bossen in Zandig Vlaanderen wordt voorgesteld (Palmaerts et al., 2004). Ook Bal et al. (2001)
stellen als ondergrens 5ha voor een goed ontwikkelde heide.
De ontwikkeling van een ruimtelijk gestructureerd netwerk van open terreinen en corridors is een realistisch
streefdoel (Palmaerts et al., 2004). Zo een netwerk bestaat uit grotere kerngebieden, onderling verbonden
door stapstenen zoals bv. tijdelijke heidevegetaties op open plekken, kapvlakten, open dreven open
bosranden enz… De kerngebieden herbergen eerder bronpopulaties terwijl in relicten kleinere, vaak tijdelijke
populaties voorkomen.
Hetzelfde geldt in iets voedselrijkere situaties in vallei-ecosystemen en mantel- en zoomvegetaties.
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4.6.2

Open plekken onder verschillende vormen

Volgende ‘types’ open structuren kunnen worden onderscheiden:
4.6.2.1

Permanente structuren

A. Grote open plekken (0,5 - 3 ha)
Oppervlaktes <3ha bieden ruimte aan een voldoende ontwikkeling voor de meeste
plantengemeenschappen. Voor goed ontwikkelde heidegebieden gelden grotere minimumoppervlaktes
(5ha) (Bal et al., 2001).
Het is duidelijk dat ook kleinere heidegebiedjes en bestaande fragmentjes van uitzonderlijk belang zijn voor
soorten met kleinere oppervlakte-eisen en voor bestaande relictvegetaties van bv. Liggende
vleugeltjesbloem, Heidekartelblad, Beenbreek,.. (o.a. Piessens et al., 2004).
Een oppervlakte <3ha zal echter steeds te klein zijn voor het herstel en goede ontwikkeling van
pioniergemeenschappen van zandverstuivingen. Om een goede zandverstuiving te creëren is een
oppervlakte van 15ha en dus een ontbossing vereist (Bal et al., 2001). Pas boven de 500ha verstuifbaar
areaal is sprake van een zich langdurig instandhoudend stuifzand. Dit is de biotoop van de inmiddels in
Vlaanderen uitgestorven Duinpieper.
Dit hoeft niet te betekenen dat het creëren van kleinere plekjes open zand zinloos is. Dergelijke
zandduintjes in de omgeving van heideveldjes (bv. na kap van een naaldbestand en verwijderen van het
strooisel) op een voormalige stuifduin, kan wel betekenisvol zijn in die zin dat er zich allerlei insecten als
bijen, graafwespen en zandloopkevers kunnen vestigen en er voldoende oppervlakte vinden om een
duurzame populatie uit te bouwen.
Fauna
Grote open plekken kunnen ingericht worden met de bedoeling er een sleutelpopulatie van een bepaalde
soort een geschikte habitat te geven.
In dergelijke open plekken kunnen zich bijvoorbeeld duurzame populaties vestigen van een aantal
dagvlindersoorten en andere insecten. Ook Levendbarende hagedis zou aan deze oppervlakte genoeg
hebben.
Voor een aantal diersoorten van heide zullen oppervlaktes <3ha geschikt habitat te klein zijn om een min of
meer duurzame populatie te kunnen dragen of om als stapsteen te fungeren.
Korhoen bv. zou als sleutelgebied een aaneengesloten oppervlakte van 750ha nodig hebben. Ook
de ontbossing in functie van heideherstel als stapsteen voor de soort is zinloos, een stapsteen voor
Korhoen moet in de grootte-orde van 75ha zijn (Broekmeyer & Steingröver, 2001). Hetzelfde geldt
voor Tapuit. Ook de Adder heeft een hoge oppervlaktebehoefte (150-750ha (Pouwels et al.,
2002a,2002b); 200-1000 (Bugter et al. 2001)).
Hetzelfde zou kunnen gezegd worden voor de Nachtzwaluw. Nachtzwaluw heeft echter enigszins andere
habitatvereisten (zie kader). Hij maakt gebruik van een mozaïeklandschap. Open vegetatie en vegetatieloze
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plekken binnen dit mozaïek zijn heel belangrijk voor nachtzwaluw, maar hoeven niet de hele oppervlakte in
te nemen. (Dit geldt eveneens voor o.a. Boompieper en Boomleeuwerik).
De nachtzwaluw prefereert overgangszones tussen verschillende biotopen of mozaïeklandschappen. Een
optimaal leefgebied bestaat uit structuurrijke heideterreinen en zandverstuivingen met gediversifieerde
overgangen naar open bos op goed gedraineerde, droge en arme terreinen. Zandwegen kunnen een
belangrijk deel uitmaken van hun territoria.
Als foerageerbiotoop gebruiken ze ook verschillende andere habitat zoals moerassige gebieden,
boomgaarden en zelfs tuinen. Het voedsel wordt laag vliegend boven de vegetatie bemachtigd en zelden
wordt er boven de boomkruinen gejaagd. De meest belangrijke biotoop blijft echter heidegebied en jonge
bosbestanden (kapvlaktes en jonge aanplanten).
Als optimale habitat sterk aangetast zijn of ontbreken, vormen ook oude (naald)bossen doorsneden door
voldoende paden met dagzomend zand en begeleid door lage begroeiing, jonge aanplantingen (lage
begroeiing), kap-, brand- en stormvlakten belangrijke secundaire habitattypes. Geheel open terreinen
(heide) moeten echter steeds deel uitmaken van het territorium.
Wanneer in een oude aanplant wordt gezorgd dat licht de bodem kan blijven bereiken en dat de bospaden
niet dichtgroeien zodat geen probleem ontstaat voor de thermofiele nachtzwaluw blijven ook oudere bossen
duidelijk geschikt voor de nachtzwaluw. Door een gevarieerde leeftijdsopbouw van de bospercelen na te
streven, ontstaan in ruimte en tijd verspreid verjongingsgroepen.
Favoriete broedhabitat (waar nestbouw plaatsvindt) zoals heide, jonge bosaanplantingen en kaalkappen
zouden vanaf een oppervlakte van 1.5ha geschikt zijn (Alexander & Cresswell, 1989 in Gabriëls &
Indeherberg (2000)).
B. Kleine open plekken (< 0.5 ha)
Kleine open plekken blijven in het algemeen onder invloed staan van het bos. Zo is bladval en inzaai van
boomzaden zeer waarschijnlijk.
Als gevolg van mogelijk sterke beschaduwing zou men kunnen veronderstellen dat kleine open plekken
meer geschikt zijn voor vochtige en natte ecosystemen (stukjes dotterbloemgrasland, natte schrale
graslanden, ruigte met moerasspirea, rietveldjes …). In ijle bossen op zandgrond kunnen ook droge
schrale graslandjes zich voldoende ontwikkelen in een kleine open plek.
Het minimumareaal van dergelijke graslanden is circa 0.5ha voor het gemiddelde aantal voortplantende
fauna-doelsoorten (Bal et al., 2001).
Fauna
Oppervlaktes van 0.5ha zijn voor vele soorten te klein als sleutelgebied. Slechts enkele soorten dagvlinders
en andere insecten kunnen hier in een duurzame populatie voorkomen. Kleine open plekken op
zandgronden zijn van heel groot belang voor een aantal zeldzame bosmieren die in open plekken in de
onmiddellijke nabijheid van bos voorkomen.
De waarde van kleine open plekken kan verhoogd worden door ze in te bedden in een netwerk van open
vegetaties, bv. in nabijheid van een bospad met goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetatie om zo –zonder
te ontbossen – grotere open plekken te creëren.
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C. Halfopen plekken
Onder halfopen plekken worden wastines (op rijkere gronden) en boomrijke heides (op zure zandgronden)
verstaan.
Halfopen plekken zijn gekenmerkt door een zeer hoge structuurrijkdom. De kroonsluiting in dergelijke
plekken varieert van 10-30% of 40-60%. Vaak worden ze begraasd en wisselen open stukken,
(dwerg)struiken en boomopslag elkaar af. Begrazing is echter niet voor alle vegetatietypes gunstig (zie
hiervoor Baeté & Vandekerkhove, 2001).
Halfopen plekken zijn zeer geschikte habitat voor sommige mozaïekhabitatgebruikers, als Nachtzwaluw en
Boompieper. Ook reptielen vinden in halfopen plekken de nodige deelhabitat met zonnige plekjes en meer
beschaduwde zones.
In de meeste gevallen hebben halfopen plekken –al dan niet als gevolg van begrazing - goed ontwikkelde
mantel-en zoomvegetaties in hun overgang naar bos of bomengroepen met een afwijkend microklimaat en
vele nectarplanten, geschikt voor bloembezoekende insecten. Ook alleenstaande bomen of bomengroepen
hebben nut voor fauna-elementen, bv. als zangpost (Boomleeuwerik) of als ontmoetingsplaats (Groentje).
D. Open/halfopen corridors
Zoogdieren, sommige amfibieën en vlinders zouden zich door de landschappelijke matrix bewegen via
lijnvormige corridors. Voor soorten met een gering dispersievermogen (1km) zou bovendien op geregelde
afstand een leefgebied in de corridor noodzakelijk zijn om zich te kunnen voortplanten (hogere planten,
reptielen en sommige amfibieën) (Broekmeyer & Steingröver, 2001).
Voorbeelden van open of halfopen corridors zijn
•

Bosranden (intern/extern) en mantelstructuren

•

Ruigten en zoomstructuren

•

Oeverzones langsheen open water (sloten, vijvers, vennen)

•

Open dreefstructuren en lichtrijke paden

4.6.2.2

Niet-permanente structuren

A. Kapvlakten (geen ontbossing)
Kapvlakten zijn tijdelijke open structuren binnen bos die een belangrijke ecologische functie kunnen hebben.
Het zijn geen ontbossingen of open plekken in strikte zin. Het zijn bosbestanden die tijdelijk geen hoog
opgaande vegetatie hebben, maar na een aantal jaar weer een dichte vegetatie zullen dragen.
Deze tijdelijke open bestanden kunnen met succes ingeschakeld worden in een netwerk van open
vegetaties in een bosbestand om zo de habitat van open vegetatie-soorten te vergroten (zie kader
Nachtzwaluw hoger). Mobiele fauna en pioniersoorten kunnen snel en optimaal gebruik maken van tijdelijke
open structuren.
Een kapvlakte is echter steeds minder interessant dan een permanente open plek, en moet eerder als een
uitwijkmogelijkheid gezien worden.
Het slechts tijdelijke open karakter van kapvlaktes maakt dat ze niet geschikt zijn als habitatplek van
honkvaste soorten of van soorten met een beperkte dispersiecapaciteit. Na de eerste pioniersfasen zal
de plek dichtgroeien en moeten de soorten kunnen uitwijken naar een andere, geschikte habitatplek.
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B. Windvalvlakten
Ook windvalvlaktes kunnen tijdelijk een hoge ecologische functie hebben. Als gevolg van de windworp
ontstond er een aantal microhabitat en bijzondere ecologische niches: kluiten, kuilen, en veel liggend dood
hout, al dan niet door zon beschenen. In deze bijzondere niches kunnen vaak zeldzame organismen
overleven (Bouget & Duelli, 2003).
Indien niet geruimd, blijven de gevolgen van windval gedurende vele tientallen jaren zichtbaar in het
bosbestand. Het is dus zeker zinvol om deze plekken mee in te schakelen bij de creatie of herstel van een
netwerk van open plekken in een boscomplex.
C. Hak- en middelhoutbestanden (geen ontbossing)
Hakhout- en middelhoutbestanden vormen specifieke biotopen voor lichtminnende soorten en soorten
gebonden aan oude stobben. In de op de duur ingerotte stobben kunnen allerlei ongewervelden voorkomen
(bv. Vliegend hert). Amfibieën en reptielen vinden er een overwinteringsbiotoop (Londo, 1991).
Vele lichtminnende dagvlindersoorten vinden er de juiste habitatomstandigheden, ontstaan door de
voortdurende afwisseling van lichte en donkere fases van het bos.
Voor lichtminnende dagvlindersoorten zijn hakhoutbestanden slechts gedurende enkele jaren
geschikt. Na kapping volgt een massale ontwikkeling van nectarplanten. Wanneer het hakhout opnieuw
doorschiet, worden deze overschaduwd en verdwijnen ze opnieuw. Zilveren maan bijvoorbeeld bereikt de
grootste populatieaantallen 1-3 jaar na de hakhoutkap. Daarna nemen de aantallen zeer snel af om op nul
terug te vallen na 5-10jaar. Om via hakhoutkappen een duurzame populatie van deze soort mogelijk te
maken, moet gekapt worden volgens een rotatiesysteem dat er voor zorgt dat er voortdurend bestanden in
de vroegste successiestadia verkeren en waarbij de hakhoutkappen op elkaar aansluiten.
In middelhoutbestanden speelt net zoals de hakhoutetage ook de ijle boometage een grote rol in de
biotoopgeschiktheid voor lichtminnende dagvlinders. Een kroonprojectie van de bovenetage kleiner dan
25% is optimaal voor bosdagvlinders van de lagere structuurniveaus, met 50% als maximaal tolereerbare
bovengrens.
Vanaf 60% kroonsluiting verliest het middelhoutbestand haar waarde voor soorten van de open structuren
binnen bos. Enkel voor meer schaduwtolerante soorten als Bont zandoogje en Kleine ijsvogelvlinder is een
sterke lichtinval de eerste jaren na de kap van de hakhoutlaag minder gunstig (Gorissen et al., 2004).
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5 Afwegingskader en bijhorende criteria voor de creatie van open
plekken en kleinschalige ontbossingen
5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk werd getracht alle informatie uit de vorige hoofdstukken in verband met natuurwaarden en
potenties tot herstel ervan samen te brengen tot het punt waarop een afweging moet gemaakt worden met
gevolgen voor het beheer van een boscomplex.
In de algemene inleiding werd reeds gesteld dat we als uitgangspunt nemen dat ontbossen in principe niet
conform het huidige beleid is (cfr. 10.000ha bosuitbreiding). Ook omwille van het feit dat met de
streefbeelden in de open en halfopen sfeer een significant grotere werklast gepaard gaat, geldt als
belangrijke randvoorwaarde in het afwegingskader, dat in dit afwegingskader enkel wordt geopteerd voor
ontbossen indien een duidelijke meerwaarde kan gecreëerd worden.
Bij de beoordeling van concrete voorstellen tot creatie van kleine open plekken en grote open plekken
binnen de bossfeer spelen naast objectiveerbare feitgegevens (bv. de ecologische vereisten van een soort)
ook subjectieve aspecten van appreciatie en beleidsopties een belangrijke rol.
Dit rapport benadert dit thema vanuit een invalshoek die eerder neigt naar bosbehoud (enkel ontbossen
indien een duidelijke meerwaarde aangetoond wordt). Dit rapport pretendeert niet de enige waarheid te
propageren of een rechtlijnig mathematisch beslissingsmodel aan te leveren, maar stimuleert wél een
denkproces dat de aanvrager/beheerder verplicht om een aantal essentiële gegevens te verzamelen en
afwegingen te maken vooraleer tot de actie over te gaan. Tegelijk levert het rapport de nodige
basisinformatie om de effectiviteit en haalbaarheid van de maatregel in te schatten. De eigenlijke beslissing
blijft echter afhankelijk van individuele keuzes en omstandigheden.
Soms zijn er ook alternatieve manieren om de doelstelling (behoud van welbepaalde soorten en biotopen) te
bereiken, die inpasbaar zijn in het reguliere beheer (kapvlaktes, hak- en middelhoutbeheer, ijle
boomlaag,…)
De afweging in dit hoofdstuk omvat daarom drie duidelijke luiken (zie schema op volgende pagina):
Evaluatie van de actuele natuurwaarde van het bosbestand
Evaluatie van de potentiële natuurwaarde van het streefbeeld (op lokale- en landschapsschaal)
Evaluatie van de mogelijkheden van realisatie van de doelstellingen van het streefbeeld via het
reguliere beheer (afweging door beleid en beheer)
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AFWEGING
door beleid
beheer
INSCHATTEN POTENTIËLE
NATUURWAARDE

INSCHATTEN ACTUELE
NATUURWAARDE

OPEN VEGETATIE

goed ontwikkeld

zaadbank, historiek, ruimtelijke
structuur, potenties naar
fauna.......

matig ontwikkeld

DOELGEMEENSCHAP

goed ontwikkelde open vegetatie,
goed ontwikkelde fauna

praktijkvoorbeelden

MEERWAARDE !
experimenten op kleine schaal
GESLOTEN
VEGETATIE

goed ontwikkelde gesloten
vegetatie, fauna

goed ontwikkeld
wetgeving/beleid

Locale schaal

behoud van uitgangssituatie

Landschapsschaal

afweging op locale schaal
afweging op landschapsschaal

Vooraleer tot de creatie van kleine of grote open plekken te besluiten, wordt er dus goed nagegaan:
- of het voorstel in een welbepaald gebied of landschap een duidelijke meerwaarde kan betekenen: dit
houdt in dat men de actuele waarde in de open/gesloten sfeer gaat aftoetsen aan de verwachte
waarde van het vooropgestelde natuurtype in de open sfeer.
- wat de slaagkansen zijn van de vooropgestelde doelstellingen.
Enkel wanneer het streefbeeld een significante meerwaarde heeft ten opzichte van de actuele
natuurwaarde van het aanwezige bos (in de ruimer landschappelijke context), en de doelstelling van
natuurwinst niet via bijsturing van het regulier beheer kan worden bereikt, is het wenselijk /
aanvaardbaar dat de vooropgestelde open en halfopen structuren worden gecreëerd.

5.2

Toetsing aan alternatieve natuurstreefbeelden zonder ontbossing

In die gevallen dat de afweging wijst op natuurwinst door het herstel of de inrichting van een open
streefbeeld door uitvoering van een kleinschalige ontbossing (<3ha, maar voldoet niet aan overige
criteria uit de ANB-richtlijn ivm open plekken), dient afgewogen te worden of een ontbossing
noodzakelijk is, of gelijkaardige resultaten ook bereikt kunnen worden via een beheer met permanente en
niet-permanente open plekken. Het is het immers niet uitgesloten dat met minder inspanningen een
gelijkwaardige natuurwinst kan gerealiseerd worden binnen het reguliere beheer. Ook de creatie van
open plekken behoort immers tot het reguliere beheer volgens de ANB-richtlijn open plekken (max. 3ha, 515%) en is dus wettelijk niet als een ontbossing te beschouwen (§ 3). Bij effectieve voorstellen tot
kleinschalige ontbossing wordt dus een toetsing gemaakt aan alternatieve natuurstreefbeelden zonder
ontbossing.
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Ook wordt afgewogen hoe de natuurwinst op de meest efficiënte wijze kan worden gerealiseerd: veel kleine
open plekken met corridors/stapstenen of een beperkt aantal grotere kernen of een combinatie van
verschillende strategieën.
De natuurwaarde van een boscomplex kan geoptimaliseerd worden door een combinatie van:
1. het behoud of omvorming naar soorten- en structuurrijk gemengd gesloten inheems bos (al dan
niet door nietsdoen-beheer)
2. het creëren van kleine open plekken in de bossfeer (<0.5 ha, <15%)
3. de omvorming naar een ijl bostype via regelmatige en cyclische kappingen (hak- en
middelhoutbeheer, ijl hooghout, …) met kleine open plekken binnen de bossfeer (< 0.5ha;
<15%)
4. creëren van grote open plekken binnen de bossfeer in functie van een open streefbeeld (0.5
– 3ha, voor de helft van de omtrek omringd door bos); Nagaan of er een alternatieve geschikte
locatie is waar de doelstellingen van het open streefbeeld kunnen gerealiseerd worden.
Deze alternatieven vormen ahw. een Cascade-systeem. Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk werd
gezegd, wordt in het afwegingskader een ‘conservatieve’ premisse aangenomen. Ontbossingen zijn
immers in principe in tegenspraak met het Vlaamse bosbeleid.
Enkel wanneer het streefbeeld een significante meerwaarde heeft ten opzichte van de actuele
natuurwaarde van het aanwezige bos, en deze doelstelling niet via bijsturing van het reguliere beheer
kan worden bereikt, is het wenselijk/aanvaardbaar dat de vooropgestelde open en halfopen
structuren worden gecreëerd of verder ontwikkeld.
Er wordt afgewogen of, bij nieuwe creatie, een grote open plek binnen de bossfeer (STAP 4) noodzakelijk is,
of gelijkaardige resultaten ook bereikt kunnen worden via een optimalisatie van het beheer met
permanente en niet-permanente kleine open plekken (STAP 2 en STAP 3).
In de praktijk zal de creatie van open streefbeelden vooral gericht zijn op de creatie of het herstel van
(droge en natte) schrale graslanden, (droge en natte) heide, stuifduinen, bloemenrijke hooilanden,
moerasvegetaties.
Dit houdt in dat ontbossingen voornamelijk zullen voorgesteld worden :
Enerzijds op droge zandgronden (met naaldhout of loofhoutopslag)
Anderzijds in natte en vochtige bostypes en populierenaanplantingen in valleigebieden
Ook voor mantel- en zoomvegetaties werd een afwegingskader opgemaakt.
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5.3

Beoordelingscriteria om natuurwaarden in te schatten

De algemene doelstellingen van het natuurbehoud zijn: behoud van genetische en biologische diversiteit en
behoud van essentiële ecologische processen (Verheyen, 1986; Kuijken, 1980). Een vertaling van deze
algemene doelstellingen ten aanzien van bossen werd voor Groot-Brittannië door Peterken (1981)
samengevat in 4 concrete doelstellingen. Deze werden ook voor Vlaanderen overgenomen (Hermy, 1988) :
1. Behoud van zoveel mogelijk zichzelf in standhoudende populaties van alle in het bos thuishorende plant
en diersoorten, die anders dreigen te verdwijnen
2. Behoud van goed gekozen voorbeelden van alle half-natuurlijke bosgemeenschappen, en het beheer
dat geleid heeft tot het ontstaan van deze gemeenschappen
3. Bijdragen tot de ontwikkeling van meer natuurlijke bossen, uitgaande van half-natuurlijke bossen
waarin op korte termijn spontaan vervalfasen te verwachten zijn
4. Behoud van bossen met specifieke karakteristieken (unieke geologische kenmerken,... en andere
levensgemeenschappen die in kleine oppervlaktes in bossen voorkomen (vb. boshooiland, poelen,
dreven,...)
Ontelbare methodes voor evaluatie en waardebepaling van natuurgebieden werden reeds ontwikkeld (Dua,
1975; Kalkhoven et al., 1976; Witschel, 1979, Joint Nature Conservation Committee, 1996; Koop & Van der
Werf, 1995; Al, 1995; 1995b; Verlinden 1981; Hermy, 1986; 1988; Hekhuis et al., 1994; ...) Voor een
bloemlezing van oudere studies dienaangaande wordt verwezen naar Viane (1983).
De belangrijkste criteria die hierbij steeds terugkeren kunnen als volgt worden gebundeld:
- continuïteit: onvervangbaarheid / ecologische rijping / maturiteit
- zeldzaamheid (van biotopen, soorten, autochtoon genetisch materiaal)
- kwetsbaarheid / mate van bedreiging
- diversiteit (soortenrijkdom, diversiteit aan biotopen, micro-gradiënten,...)
- natuurlijkheid
- gaafheid / volledigheid
- representativiteit / kenmerkendheid
- oppervlakte (en daarmee samengaand houdbaarheid : in hoeverre is het mogelijk om de aanwezige
natuurwaarde te behouden in de tijd, rekening houdende met nadelige beïnvloeding door het
aanpalende grondgebruik
Afwegingen gebeuren dus best aan de hand van deze criteria door ze te toetsen aan de concrete realiteit op
het terrein. Hierbij wordt steeds een afweging gemaakt tussen de huidige situatie, en de eventuele
natuurwinst bij ontbossing, open plekkenbeheer en alternatieve natuurontwikkeling inpasbaar in het reguliere
beheer.
De meest relevante criteria in het kader van dit afwegingskader zijn: continuïteit, zeldzaamheid (biotopen,
soorten, processen), kwetsbaarheid, bedreiging en diversiteit. Oppervlakte geldt als een belangrijke
randvoorwaarde opdat de natuurwaarde kan behouden worden of zich ten volle zou kunnen ontwikkelen.
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5.3.1

Continuïteit

Uit § 4.4.2 blijkt dat bossen op oud bosgronden een hoge potentiële natuurwaarde hebben. Afhankelijk
van het natuurlijke bostype is de factor oud bos meer of minder belangrijk.
Bostype (BWK)

Bij de evaluatie van het criterium oud bos, uitzonderlijke
natuurwaarde als :

F* of Q*

Ferrarisbos

Wintereiken-berkenbos van de hoge Kempen

Vandermaelen- en Ontginningsbos en ouder

Elzen-Essenbos met Slanke sleutelbloem (Va)

Vandermaelen en ouder

De hoge natuurwaarde wordt in belangrijke mate mee bepaald door het type en de structuur van de
bestanden die er op staan. Doorgaans zijn het vooral de gemengde, oude of ongelijkjarige
loofhoutbestanden die de hoogste natuurwaarden vertegenwoordigen.
Ook voor open vegetaties geldt dat oude, stabiele ecosystemen met een hoge continuïteit in landgebruik
een hoge natuurwaarde hebben, zij het dat deze waarden zich niet steeds even duidelijk uiten (bv. een goed
ontwikkelde moslaag in oude heideterreinen). Toch mag aangenomen worden dat open vegetaties zich op
een relatief korte tijd tot volwaardige ecosystemen kunnen ontwikkelen. Bal et al. (2001) vermelden voor de
meeste types ontwikkelingstijden van ongeveer 25 jaar. Om tot echt zeer soortenrijke graslanden te komen,
zijn wellicht langere perioden nodig, bv. > 30 jaar (Zwaenepoel et al., 2002).
Ook open vegetaties binnen bos kunnen een hoge continuïteit en ecologische rijping hebben en bijgevolg
onvervangbaar zijn. Hooilandjes, heideveldjes, voormalige vloeiweiden, en zomen langsheen oude
bospaden en bosranden zijn hier voorbeelden van.

5.3.2

Zeldzaamheid - Kwetsbaarheid - Bedreiging

In Tabel 7, op p.4-62, worden een aantal oppervlaktes gegeven van de verschillende bostypes in
Vlaanderen. De zeldzame bostypes en de zeldzame open vegetaties zijn in Bijlage 3 beschreven.
In de volgende hoofdstukjes worden beiden (gesloten vegetaties vs. open vegetaties) met elkaar
geconfronteerd, alsook met andere, ‘niet-zeldzame’ biotopen. Op die manier is een afweging van de
relatieve zeldzaamheid van een biotoop mogelijk.
De natuurwaarde van een gebied is groter als er zich zeldzame, kwetsbare of bedreigde soorten ophouden
(soorten van bos of van (half)open vegetaties).
Bij de afweging in het kader van de creatie van open plekken moet rekening gehouden worden met de
aanwezigheid van deze soorten. Wat zijn hun ecologische vereisten? In hoeverre kan een eventuele ingreep
een significante positieve of negatieve impact hebben op die soorten?
Achtergrondinformatie betreffende fauna en flora is gebundeld in § 4.5.
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5.3.3

Diversiteit

De natuurwaarde van een gebied verhoogt bij een toenemende diversiteit. Als er een diversiteit is aan
biotopen of microgradiënten kan er een hogere soortenrijkdom verwacht worden. Soorten van wie de habitat
bestaat uit verschillende deelbiotopen (bv. landbiotoop en waterbiotoop) of soorten met een complexe
habitat, “habitatcomplexgebruikers” (bv. Groentje) hebben nood aan een voldoende diversiteit in een
gebied. Sommige soorten of levensfasen van soorten zijn bovendien gebonden aan specifieke
successiestadia in een biotoop. Ruimtelijke en structurele variatie zijn in een gebied zeer belangrijk.
Ook de diversiteit op landschapsschaal is belangrijk.
Voorbeeld:
Het leefgebied van het Groentje bestaat uit droge en vochtige heidegebieden. Eenvormig beheerde
heidegebieden zijn echter niet geschikt voor het diertje, een zekere diversiteit in habitat is noodzakelijk.
Grootschalig heidebeheer is zeer nadelig voor de soort. Als beheersvorm kan op heide best extensieve
begrazing toegepast worden. Waar dit niet mogelijk is, kunnen dopheideveldjes best kleinschalig, gefaseerd en
niet jaarlijks gemaaid worden. Als bijkomende voorwaarde moeten bomen en struiken gespaard blijven omdat
vandaaruit de territoria verdedigd worden (Maes & Van Dyck, 1999).

Voorbeeld:
Een duingebied kan bv. bestaan uit een afwisseling van stuifzand, natte duinpan, mosduinen, duingraslandjes,
struweel en bos. Dergelijk landschap kan een hogere natuurwaarde hebben dan een uitgestrekt
duindoornstruweel, hoewel ook dit laatste een zeldzaam vegetatietype is in Vlaanderen.
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5.3.4

Randvoorwaarden bij de beoordeling van de natuurwaarde

5.3.4.1 Oppervlakte
Het aspect oppervlakte wordt bij de afweging betrokken om na te gaan of de streefbeelden zich over een
voldoende grote oppervlakte kunnen in stand houden of ontwikkelen om plaats te bieden aan een volwaardig
ecosysteem, inclusief de er zich potentiëel voortplantende organismen.
In Bijlage 7 worden cijfers voor het Minimum Structuur Areaal (MSA) voor de bostypes weergegeven. Deze
MSA geven een indicatie voor de potentie tot ontwikkeling van een “volledig” ecosysteem. Het is een
indicatieve oppervlakte die vereist is om alle ontwikkelingsfasen van het bos tegelijk te kunnen omvatten.
In § 4.5. staan enkele oppervlakte-vereisten van typische faunasoorten van goed ontwikkelde bossen. Het is
mogelijk dat uit de afweging zal blijken dat ontbossen niet aangewezen is om verstoring van typische,
bijzondere bossoorten te voorkomen.
Voor oppervlaktes van goed ontwikkelde open vegetaties geeft de literatuur cijfers vanaf 0.5 ha voor de
meeste graslandtypes (zie § 4.3.1.2 en § 4.3.2.2). Voor heide zou minimaal 5ha vereist zijn. Dit zijn cijfers
voor oppervlaktes waarover een goed ontwikkelde vegetatie zou mogelijk zijn, waarin de helft van alle
potentiële er zich voortplantende faunadoelsoorten voldoende ruimte zou hebben.
Dikwijls behoren de meer bijzondere soorten, deze relevant voor het natuurbehoud, echter tot de soorten die
pas bij grotere oppervlaktes voorkomen. Dan noteren we oppervlaktes > 30ha. Dergelijke oppervlaktes
komen tegemoet aan de eisen van 75% van de faunadoelsoorten van de biotoop. Ontbossingen in functie
van deze soorten vallen buiten het bestek van deze studie.
Indicaties van oppervlaktevereisten van mogelijke doelsoorten van open vegetaties worden in § 4.5.
gegeven.
5.3.4.2 Potenties voor herstel
Bij de evaluatie van de eventuele natuurwinst bij ontbossing en open-plekkenbeheer moet naast de criteria
continuïteit, zeldzaamheid, kwetsbaarheid en bedreiging, en diversiteit, ook rekening gehouden worden met
de belangrijke randvoorwaarde 'haalbaarheid': in hoeverre is het vooropgestelde streefbeeld ook
realistisch? (zie § 4.3 en § 4.4.).
Enerzijds vormt de historiek en literatuur een belangrijke bron van informatie om potenties voor
vegetatieherstel in te schatten, anderzijds is ook de terreinkennis en -ervaring belangrijk, bv. door gerichte
inventarisaties van relicten en door lokaal kleine proefjes uit te voeren.
Voorbeeld:
Herstel van een vegetatie, enkel steunende op de zaadbank, is vaak niet realistisch. In sommige gevallen
kunnen de potenties voor herstel vrij goed afgeleid worden uit bv. historische bronnen (kaarten, veldboekjes,
andere,..), in andere gevallen is het aangewezen om experimenten uit te voeren om de potenties van
vegetatieherstel beter te kunnen inschatten. Dit kan bv. door een zaadbankonderzoek of enkele
plagexperimenten uit te voeren.

Voor de evaluatie van de haalbaarheid naar doelsoorten van het streefbeeld wordt gesteund op § 4.5.
(Checklist met bespreking van de voornaamste soorten en soortengroepen die gebonden zijn aan lichtrijke
omstandigheden binnen bosverband) en § 4.6. (Bespreken en beschrijven van principes en strategieën bij
het afbakenen van open structuren in boscomplexen).
Ook de impact van de ontbossing op de actueel aanwezige (bos)soorten wordt bij de afweging betrokken.
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5.3.4.3

Evaluatie van de impact van de ingreep op ruimere landschappelijke schaal

Ook de globale impact van de ingreep is een belangrijke randvoorwaarde bij de beoordeling van de
natuurwaarde. Het spreekt voor zich dat een ontbossing van 2ha in een boscomplex van 500ha een andere
impact heeft dan in een bos van slechts 10ha groot. Ontbossing kan dus enkel op plaatsen waar een
effectieve meerwaarde kan verwacht worden (op perceels- of op landschappelijk niveau), met als
bijkomende randvoorwaarde dat hiervoor geen nadelige gevolgen te verwachten zijn voor de natuurwaarden
in een bredere landschappelijke context.
Voorbeeld:
Het is mogelijk dat een ingreep op perceelsniveau niet of slechts in een geringe mate tot een meerwaarde lijkt
te leiden. Door de ingreep echter ook op een ruimere landschappelijke schaal te evalueren wordt soms duidelijk
dat een ontbossing wel degelijk een belangrijke ingreep kan zijn voor natuurbehoud op landschappelijke
schaal (zie verder, p. 138 en volgende).

Voorbeeld:
Een ontbossingsingreep (of het aangepaste beheer van de herstelde/gecreëerde open vegetatie) heeft soms
een impact op de abiotiek van een gebied. Indien deze ongunstige gevolgen zou hebben voor de omringende
(bos)vegetatie, (bv. indirecte ontbossing door te bruuske vernatting, schorsbrand na te plotse vrijstelling van
oude bomen, …) zijn er geen goede potenties voor herstel van het (half)open streefbeeld in een ruimere
landschappelijke context.

In de volgende hoofdstukken worden de concrete relevante uitgangssituaties getoetst aan de criteria voor de
twee meest voorkomende situaties in Vlaanderen:
- Herstel van schrale vegetaties op zandgronden
- Herstel van vochtige en natte graslanden en moerasvegetaties in valleigebieden
De ontwikkeling van mantel- en zoomvegetaties (zowel bij interne als externe randen) vormt een bijzonder
type in dit afwegingskader aangezien het een geleidelijke overgangsvegetatie vormt tussen open en
gesloten types. Voor mantel- en zoomvegetaties werd dan ook een specifiek afwegingskader ontwikkeld.
Voor meer achterinformatie en referenties wordt verwezen naar de geciteerde hoofdstukken.
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5.4
5.4.1

Criteria toegepast op herstel van schrale vegetaties op zandgronden
Mogelijke biotopen: enkele statistieken over actuele oppervlakte aan biotopen in
Vlaanderen

In Tabel 15 op de volgende pagina werden een aantal statistieken berekend voor mogelijke uitgangssituaties
en doelvegetaties die aan bod kunnen komen in de discussie in verband met herstel van open vegetaties
door de creatie van open plekken of de uitvoering van kleinschalige ontbossingen. In de tabel is telkens
vermeld op basis van welke data en welke karteringseenheden de cijfers werden berekend. Zie ook Tabel 7,
Tabel 10, Tabel 11 en Tabel 12 op p. 4-62; p.4-70 en p.4-71.
De cijfers zijn gegenereerd op basis van bestaand kaartmateriaal (BWK, Boskartering, Boshistoriek).
Doordat een groot aantal percelen op de BWK worden gekarakteriseerd door complexen (dit zijn
combinaties van karteringseenheden), is het onmogelijk de exacte oppervlakte te berekenen die door een
gegeven karteringseenheid wordt ingenomen (De Blust et al. 1994). Voor de gegevens die werden berekend
voor het Natuurrapport (Van Landuyt et al., 1999) werd dit probleem opgelost door het hanteren van een
verdeelsleutel voor die complexen. Hierbij werden verschillende verdeelsleutels toegepast afhankelijk van de
vraag of de karteringseenheid zelf of de andere elementen in het complex kleine landschapselementen zijn.
Bovendien werden een boven- en onderlimiet gehanteerd, zodat men komt tot schattingen van de minimumen maximumoppervlakte voor de verschillende karteringseenheden.
Voor de bosbiotopen werd de meest recente versie van de BWK gebruikt (Wils et al., 2004) en werden de
oppervlaktes van de BWK verfijnd door eerst ook de data van de boskartering (2001) bij de berekening te
betrekken. Deze zijn gemaakt op basis van luchtfoto’s. Op die manier worden eventueel open vegetaties die
volgens de BWK in een polygoon van een bosbiotoop vervat zitten, alvast uit de berekening geweerd. Het
was wel niet mogelijk om minumum- en maximum oppervlaktes te berekenen aangezien geen verdeelsleutel
werd gehanteerd. De berekeningen zijn gebaseerd op alle 12 eenheden van de BWK, en zijn dus te
interpreteren als maximale waarden en zelfs overschattingen van de realiteit.
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Tabel 15 : Statistieken over actuele oppervlakte aan doelbiotopen in Vlaanderen (ha)

Maximale opp.
(ha)

Actuele gesloten vegetaties

Bron cijfermateriaal

Zuur eiken- en beukenbos (Qs, Fs)

14.300

(NARA99) Qs en Fs

Eiken berkenbos (Qb)

16.880

(NARA99) Qb

naaldhout

60.870

Bskt2001; BWK2004 p*

Qb en Ferrarisbos

2.160

Qs en Ferrarisbos

6.710

Bskt2001; BWK2004 ,
boshistoriekkaart

Qb, Ferraris- of Vandermaelenbos

4.280

Bskt2001; BWK2004 ,
boshistoriekkaart

Qs, Ferraris- of Vandermaelenbos

8.750

Naaldhout, Ferrarisbos

6.610

Naaldhout, Ferraris of Vandermaelenbos

13.960

26

27

26

Bskt2001; BWK2004 ,
boshistoriekkaart
26

26

26

Naaldhout, begin 20e Eeuw

27.950

Recent naaldhout

Vochtig
wilgenstruweel
voedselarme zure bodem

22.520

op

venige,

Bskt2001; BWK2004 ,
boshistoriekkaart

Droge heide

6.800

(NARA99) Cg

Natte heide

1.410

(NARA99) Ce

Natte heide met elementen van hoogveen

110

(NARA99) Ces

Zure borstelgrasvegetatie

130

(NARA99) Hn

Struisgrasvegetatie op zure bodem

3.710

(NARA99) Ha

Vegetatieloos stuifduin

1.520

(NARA99) Dm

26

Berekend over 12 eenheden, is dus een maximale waarde, overschatting

27

Not pop, plat, potr, prua, prus, eenh1 tot eenh12

27

boshistoriekkaart

(NARA99) Ao

4.720

26

Bskt2001; BWK2004 p* ,

1.080

Heide met boomopslag

27

boshistoriekkaart

Ven

14.060

26

Bskt2001; BWK2004 p* ,

(NARA99) Sm

struisgrasland,

27

boshistoriekkaart

300
Maximale opp.
(ha)

Formatie
heide
(ook
borstelgrasland en stuifduin)

26

Bskt2001; BWK2004 p* ,

(NARA99) So

Actuele open vegetaties

27

boshistoriekkaart

270

Gagelstruweel

26

Bskt2001; BWK2004 p* ,

Bron cijfermateriaal

(BWK2004) GG32CAT1 “HEIDE”
26

(BWK2004) Cgb of Ceb
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5.4.2

Evaluatie van de actuele natuurwaarde van het bosbestand

A. Continuïteit
De meeste bostypes van zandige bodems worden als oud bos beschouwd wanneer het
Ferrarisbossen zijn28.
Bossen met een lange continuïteit kennen een betere ontwikkeling van bosgebonden waarden (bv.
oud-bosorganismen). Op arme zandgronden uit de bijzondere waarde van oude bossen zich minder
in een karakteristieke voorjaarsflora dan in de voedselrijkere bossen.
De bosreferentielaag geeft informatie over de ontwikkelingsfase van een bos en over de
soortensamenstelling. Oud of ongelijkjarig loofhout wijst vaak op een structuurrijk bos met
dikke, volgroeide bomen (zie Tabel 11 en Tabel 12, p. 4-70).
B. Zeldzaamheid Bedreiging Kwetsbaarheid
I.

Bijzondere soorten
De bostypes van de arme zandgronden hebben in vele gevallen een niet echt rijke kruidlaag (wel
bv. Adelaarsvaren, ..). Hierdoor (en door het feit dat bossen op zandgronden vaak homogene
naaldhoutbestanden zijn, met een weinig ontwikkelde structuur) weegt een rijke bestandsstructuur
in functie van de biodiversiteit in een bos wellicht meer door dan in de rijkere bossen op rijkere
gronden (boomsoortensamenstelling, gelaagdheid, leeftijdsverdeling, dood hout etc..) (§ 4.4.2.2. A).
Dit neemt niet weg dat er in deze bossen bijzondere oudbos soorten kunnen voorkomen (ook soms
in naaldbestanden (bosmieren, loopkevers, spinnen, zweefvliegen, hogere planten,..).
Een aantal bijzondere diersoorten van open terrein hebben bos nodig als (deel)habitat, vaak in
complex of mozaïek met open schrale vegetaties (bv. Nachtzwaluw, Boompieper, Gladde slang, …).

II.
Structuurdiversiteit
Spontaan ontwikkelde bossen, met een ontwikkelingsduur >40jaar hebben een hoge natuurbehouds- en
wetenschappelijke waarde.
C. Randvoorwaarde: potenties voor behoud en ontwikkeling
I.

Oppervlakte
Voor de bossen op arme zandgronden is het Minimum Structuur Areaal vrij groot (40-50ha). In
bossen met dergelijke oppervlakte zijn er betere ontwikkelingskansen tot een “compleet”
ecosysteem dan in bossen met een kleinere oppervlakte.

28

Voor Wintereiken-beukenbossen van de Hoge Kempen worden ook Vandermaelenbossen en Ontginningsbossen (die tijdelijk ontbost

werden gedurende de periode tussen Ferraris en Vandermaelen) als oude bossen beschouwd.
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5.4.3

Evaluatie van de potentiële natuurwaarde van het streefbeeld

A. Continuïteit: voormalig landgebruik
Vanuit bos zijn er goede herstelmogelijkheden voor heide en schrale graslandvegetaties als
gevolg van het ontbreken van zware grondbewerkingen, en pesticide- en herbicidetoepassingen.
Tot gemiddeld 50 jaar na beplanting van voormalige heideterreinen zijn goede potenties voor
heideherstel te verwachten. Zo mag onder eerste generatie naaldhout een vergelijkbare zaadbank
verwacht worden als in heideterreinen. Na 100 jaar permanent gesloten bos mag verondersteld
worden dat geen heideherstel meer mogelijk is.
Onder naaldhout zouden de heidesoorten zich na herstelmaatregelen beter vanuit de zaadbank in
de vegetatie kunnen vestigen dan onder loofbos. De zaadbank onder loofbos zou meer nietheidesoorten bevatten die voor concurrentie in de heidevegetatie zorgen na herstelmaatregelen.
Studies en terreinervaringen schrijven de factor licht een groter gewicht toe dan de factor tijd sinds
beplanting van voormalige heideterreinen. De gevoerde bedrijfsvorm in de bosbestanden is zeer
belangrijk omdat hij de mate en periodiciteit van de kroonsluiting bepaalt.
Zo zijn er betere potenties voor heideherstel in bosbestanden waar regelmatig kappingen en
dunningen werden uitgevoerd en waar beplant werd in een wijd plantverband.
In dichte, verwaarloosde bestanden van sterk schaduwgevende boomsoorten zijn de potenties
voor succesvol heideherstel minder evident.
Voormalige akkers en intensief begraasde weilanden duiden op slechte potenties voor
heideherstel als gevolg van significante veranderingen in zaadbank- en bodemeigenschappen.
B. Zeldzaamheid Bedreiging Kwetsbaarheid
Goed ontwikkelde heideterreinen en schrale graslanden zijn habitat van vele bijzondere soorten
(bv.
Ronde
zonnedauw,
Moeraswolfsklauw,
Beenbreek,
Levendbarende
hagedis,
Gentiaanblauwtje,…voor natte heide; Grote wolfsklauw, Klein warkruid, fauna : Heikikker, talloze
invertebraten,…).
Natte heideterreinen met wat leem in de bodem zijn dikwijls nog meer soortenrijk. Met Blauwe
zegge, Heidekartelblad, Blauwe knoop en Welriekende nachtorchis vormen deze stukjes – op de
overgang naar blauwgrasland – de meest zeldzame vegetaties van natte heide.
Ook veenvegetaties bevatten bijzondere soorten (bv. Slijkzegge, Gevlekte orchis,…wollegrassoorten).
De vegetatie van stuifduinen is zeer arm aan vaatplanten maar telt wel een groot aantal mossen en
korstmossen. In complexe stuifduinlandschappen met verschillende stadia van vastlegging bestaat
de botanische biodiversiteit voor 50-80% uit korstmossen (Aptroot & Van Herk, 2001).
C. Randvoorwaarde: potenties voor herstel
I.

Minimum oppervlakte
Heischrale graslanden kunnen vanaf een oppervlakte van 0.5ha voldoende tot ontwikkeling komen
zodat er zich een gemiddeld aantal voortplantende faunasoorten kan vestigen.
In dit opzicht zouden er voor volwaardige heideterreinen aaneengesloten oppervlaktes vanaf
minimum 5ha nodig zijn. Om aan de oppervlaktevereisten van 75% van de soorten te voldoen, is tot
30ha noodzakelijk.
Voor de ontwikkeling van een zelfregulerend stuifduincomplex, zijn dan weer oppervlaktes van
enkele honderden ha nodig. Voor een goed ontwikkelde stuifduin zou 15ha volstaan.
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Ook kleinere open plekken ‘zandkopjes’ over kleinere oppervlaktes dan 15ha kunnen een grote
ecologische betekenis hebben. Het is een zeer belangrijke biotoop voor zandloopkevers, andere kevers,
spinnen en graafwespen.
Kleinere oppervlakten kunnen ook waardevolle functie in een netwerk van habitat vervullen (bv. als
stapsteen)

II.

Flora
Struikhei, Gewone dophei, Liggend walstro en Tormentil zijn goede indicatorsoorten voor potenties
voor herstel van een heidevegetatie.
De structuurvormende soorten van heideterreinen maken een grote en langlevende zaadbank aan:
Struikhei, Dophei. Ook andere kenmerkende soorten als Tormentil en Pilzegge leggen eveneens een
zaadbank aan, maar in minder grote aantallen.

Goed ontwikkelde schrale vegetaties op zandgronden bevatten ook soorten zonder of met minder
goede zaadbankcapaciteiten, bv. Heidekartelblad, Borstelgras, Tandjesgras, Zandstruisgras,
Zandblauwtje. Om deze soorten opnieuw in de vegetatie te krijgen, is het noodzakelijk dat er relicten
aanwezig zijn29.
Waar kritische indicatorsoorten van heischrale graslanden nog voorkomen (Heidekartelblad,
Blauwe knoop, Tandjesgras), is het sterk aanbevolen om de afweging te maken om een beheer
uit te voeren ten voordele van deze soorten. Voor deze soorten is het heel belangrijk dat er
nieuwe leefgebieden gecreëerd worden, zoniet staat vele van deze soorten op het punt om definitief
te verdwijnen (Palmaerts et al., 2001).
Hetzelfde geldt voor soorten van natte schrale vegetaties: bv. Beenbreek, Moeraswolfsklauw,
Blaaszegge,.... Het behoud van deze soorten is uitermate belangrijk als relictpopulatie van waaruit
verbreiding naar nieuwe leefgebieden en naar nabijgelegen deelpopulaties mogelijk is.
III.

Fauna
Verspreidingsgegevens of waarnemingen van soorten in de omgeving van een bosgebied zijn niet
per definitie relevant voor het beheer van (open plekken in) bossen. Zoals ook in Hoofdstuk 4.2.2.
aangehaald: één individu van een doelsoort wijst niet op potenties voor een duurzame populatie.
De relevantie van een waarneming is wel sterk soortafhankelijk (sommige soorten zijn gemakkelijk
waarneembaar, andere soorten zijn moeilijk waarneembaar en schuw, waardoor een (zekere)
individuele waarneming een hoger belang kan toegekend worden).
Als er een populatie van een doelsoort in de omgeving van het bosgebied voorkomt, is het cruciaal
om ook de dispersiemogelijkheden en eventuele barrièregevoeligheden van de soort bij de
afweging te betrekken vooraleer over te gaan tot ontbossing voor de inrichting van een nieuwe
habitatplek voor de soort.
Om potenties in verband met doelsoorten van schrale biotopen in te schatten, verwijzen we
Hoofdstuk 4.5. en Hoofdstuk 4.6. Daar staat informatie over habitatvereisten naar grootte en
ruimtelijke samenhang, en naar populatiegrootte en dispersiecapaciteiten.
Vb. 1. De Nachtzwaluw is een soort met een groot ruimtebeslag. De nestplaats van een koppel is
echter reeds vanaf 1.5ha voldoende groot. Bovendien kan nachtzwaluw als secundaire biotoop gebruik
maken van kapvlaktes als broedbiotoop, waarbij deze hiertoe geschikt blijven tot 10 jaar na kapping.
Een leefgebied voor Nachtzwaluw (vanaf 75ha voor een sleutelpopulatie) heeft in optimale
omstandigheden > 40% aan open plekken per ha (met vegetatie tot 2m hoog, dus ook kapvlaktes en

29

Zoals eerder in dit rapport gezegd is nog veel ivm zaadbankcapaciteiten van soorten onzeker. Er bestaan terreinvoorbeelden waar
zeldzame soorten als Klokjesgentiaan en Heidekartelblad wél vanuit een zaadbank opnieuw verschenen. Veruit in de meeste gevallen
zijn echter relicten noodzakelijk voor herstel van deze soorten.
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jonge aanplanten). De afstanden tussen de verschillende sleutelpopulaties zijn best niet groter dan een
30-tal km.
Vb. 2. Het leefgebied van een deelpopulatie van Boomleeuwerik en Boompieper zou vanaf een tiental
ha voldoende groot zijn. Het leefgebied ligt in mozaïek met bos, waarbij de configuratie van het bos zo
is dat het aandeel open plekken (de vegetatie is er lager dan 2m) > 20% per ha (optimaal 40%)
bedraagt (bv. minstens twee open plekken van 1000m² per ha). De verschillende deelpopulaties zijn
bereikbaar tot een gemiddelde afstand van 30km.
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5.5

Criteria toegepast op herstel van vochtige en natte graslanden en moerasvegetaties in
valleigebieden

5.5.1

Mogelijke biotopen : enkele statistieken over actuele oppervlakte aan doelbiotopen in
Vlaanderen (bij status quo bosoppervlakte)

In Tabel 16 werden een aantal statistieken berekend voor mogelijke uitgangssituaties en doelvegetaties die
aan bod kunnen komen in de discussie. In de tabel is telkens vermeld op basis van welke data en welke
karteringseenheden de cijfers werden berekend. Zie ook Tabel 7, Tabel 9, Tabel 11 en Tabel 12 op p. 4-62;
p. 4-68; p. 4-70 en p. 4-71.

Tabel 16 : Statistieken over actuele oppervlakte aan doelbiotopen in Vlaanderen (ha)

Actuele gesloten vegetaties

Maximale opp.
(ha)

Bron cijfermateriaal

Populier

23.000

Bosref 2001

Populier op oud bossites

1.280

Bskt(2001)- boshistoriekkaart

Populier in bos, sinds 1850

3.400

Bskt(2001)- boshistoriekkaart

Populier, bebost na 1930

16.800

Bskt(2001)- boshistoriekkaart

Populier in complex met Va of Vc

3.450

Verstraeten et al., 2003

Populier (in complex) met historisch permanent
grasland

180

Bskt(2001); Bwk(2004) 30

Populier (in complex) met Hc (vochtig licht bemest
grasland, dotterbloemgrasland)

40

Bskt(2001); Bwk(2004) 31

Nitrofiel alluviaal elzenbos

3.610

(NARA99) Vn

Vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem

2.910

(NARA99) Sf

Alluviaal essen-olmenbos

3.000

(NARA99) Va

Mesotroof elzenbos met zeggen

2.040

(NARA99) Vm

420

(NARA99) Vt

Oligotroof elzenbos met veenmossen

270

(NARA99) Vo

Elzen-essenbos van bronnen en bronbeken

260

(NARA99) Vc

Venig berkenbos

Actuele open vegetaties

Maximale opp.
(ha)

Bron cijfermateriaal

Rietland

7.410

(NARA99) Mr

Bloemenrijke hooiweides

1.180

Bwk(2004) Hp+ (eenh1-eenh2)

Dotterbloemgrasland

2.560

(NARA99) Hc

Natte ruigte met moerasspirea

3.490

(NARA99) Hf

Grote zeggevegetaties

540

(NARA99) Mc

Onbemest, vochtig pijpestrootjegrasland
(Blauwgrasland)

320

(NARA99) Hm(m/o)

30

Berekend op basis van BWK2004, Eenh1= lh* of ls*, eenh2 of eenh3=*hp+*

31

Berekend op basis van BWK2004, Eenh1= lh* of ls*, eenh2 of eenh3=*hc*
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5.5.2

Evaluatie van de actuele natuurwaarde van het bosbestand

A. Continuïteit
De meeste beekbegeleidende bostypes (uitz. Va) en broekbossen komen relatief snel tot goede
ecologische rijping (§ 4.4.2.2). Voor deze bostypes is de natuurwaarde minder sterk bepaald door
het criterium oud bos.
Voor Elzen-Essenbos met Slanke sleutelbloem (Va) heeft de boshistoriek wél een belangrijke
invloed op de potentiële natuurwaarden onder vorm van de typische oud bos voorjaarsflora. Voor dit
bostype zijn bossen, permanent sinds de Vandermaelekaarten reeds als oude bossen te
beoordelen. Het zijn goed ontwikkelde, ecologisch rijpe bossen met een hoge natuurbehoudwaarde.
Van de ongeveer 23.000ha populier in Vlaanderen zijn de meeste bestanden jonge bossen (bijna
75% zijn recente bebossingen na 1930). Toch ligt ook ruim 5% van deze bossen op oude
bosgronden (Ferrarisbossen). Omwille van de hoge potenties van oud bosgronden, worden deze
bestanden best omgevormd tot natuurlijke bostypes.
In ingeplante valleibossen met een waardevolle bosflora vormen populieren geen obstakel op
zich. De frequentie en mate van verstoring en vooral de onvermijdelijke zware exploitatieschade
op deze zeer kwetsbare bodems maakt een ecologisch duurzame en tegelijk economisch rendabele
populierenteelt weinig evident. Hier is een geleidelijke (al dan niet spontane) omvorming naar een
zeer extensief beheer of nietsdoen wenselijk.
B. Zeldzaamheid Bedreiging Kwetsbaarheid
I.

Bijzondere soorten
Zwarte populier is in Vlaanderen nog slechts onder vorm van enkele relictbomen aanwezig, deze
moeten voldoende beschermd worden (behoud van volgroeide bomen voor seksuele voortplanting –
uitbreiding van het genetisch patrimonium). In zachthoutooibossen langsheen de Grensmaas zijn
nog potenties tot herstel van levensvatbare populaties van de soort.
Populierplantages kunnen bijzondere soorten bevatten, bv. Daslook, Slangewortel, Bosorchis,
Slanke zegge, Moerasstreepzaad, Gevlekte orchis, Paarse schubwortel, Bosbingelkruid, Wilde
peterselie, Gevlekt longkruid, Bosmuur,….
In Vlaanderen komt volgens de Boskartering bijvoorbeeld ongeveer 23.000ha populierenbos voor.
Hoewel in 60% van de aanplantingen een kruidvegetatie voorkomt die gedomineerd wordt door
Grote brandnetel, blijkt uit een overlay van de de bosreferentielaag met de Biologische
Waarderingskaart dat ruim 10% van de populierenbossen geheel of gedeeltelijk als biologisch zeer
waardevol alluviaal bos met voorjaarsflora (Va) of als essenbronbos (Vo) is gekarteerd. Uit een
analyse van 184 vegetatie-opnames uit de Vlaamse bosinventaris blijkt zelfs 15% (3450ha) van de
populierenbossen een interessante vegetatie met oude bossoorten en een uitgesproken aspect
van voorjaarsbloeiers te bezitten (De Keersmaeker & Muys, 1995; Verstraeten et al., 2003). Het
gaat hierbij niet enkel om oude bossen, ook in recente bossen naast oud bos ingeplant, kan zich na
korte tijd een soortenrijke bosflora ontwikkelen.
Bijzondere faunasoorten zijn ook aanwezig. Kleine bonte specht en Wielewaal zijn bv. twee
bijzondere vogelsoorten die vrij sterk gelinkt zijn aan oude populierenbestanden. Veel bijzondere
invertebraten van alluviale bossen zullen ook in goed ontwikkelde populierenbossen voorkomen.
(Voormalige) Elzen- en essenhakhout en –middelhoutbossen zijn zeldzaam en kunnen omwille
van de periodieke vrijstelling bijzondere lichtminnende plant- en diersoorten bevatten.
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II.

Structuurdiversiteit
Spontaan ontwikkelde bossen over een periode >40jaar hebben een hoge natuurwaarde
(structuur) en wetenschappelijke waarde.
Ook populierenbossen kunnen een rijke structuur hebben of lenen zich zeer goed voor spontane of
gerichte omvorming: snel volgroeide bomen, geen natuurlijke verjonging, goed strooisel en een grote
lichttoevoer.

C. Randvoorwaarde voor behoud en ontwikkeling
I.

Oppervlakte
De beekbegeleidende bostypes en broekbossen kunnen op relatief kleine oppervlaktes tot de
verschillende ontwikkelingsfasen van bos komen. Het minimum structuur areaal van deze bossen is 1020ha. Het aantal bossen in Vlaanderen van de betreffende bostypes die voldoende groot zijn om tot het
MSA te komen is beperkt (§ 4.4.2.3.A. – zie bijlage 7).

II.

Ruimere landschappelijke context
Beekbegeleidende bossen kunnen een belangrijke verbindende functie hebben in het landschap.
Vaak zijn het lijnvormige structuren met beperkte afmetingen waarlangs bosgebonden organismen
migreren tussen verschillende grotere boscomplexen.

5.5.3

Evaluatie van de potentiële natuurwaarde van het streefbeeld

A. Continuïteit: voormalig landgebruik
Historisch permanente graslanden die recent werden ingeplant, hebben door de grote kans op
aanwezigheid van relicten van bijzondere graslandsoorten, grote potenties voor herstel van de open
vegetatie.
De herstelpotenties van mesotrofe ruigtes en moerasvegetaties zijn minder afhankelijk van de
aanwezigheid van relicten, maar eerder van de nutriëntenstatus en hydrologie.
B. Zeldzaamheid Bedreiging Kwetsbaarheid
De ecologisch waardevolle graslanden op deze standplaatsen zijn vaak historisch permanente
graslanden en deze zijn vrij zeldzaam. Het zijn halfnatuurlijke gemeenschappen die ontstonden na
een lange periode van extensief landbouwgebruik (maaien, bevloeien,..).
Deze soortenrijke graslanden zijn van bijzonder groot belang voor het natuurbehoud omdat ze een
groot aantal aan typische hogere planten bevat, die omwille van intensieve landbouwgebruiken
intussen zeldzaam en bedreigd zijn, en elders niet meer voorkomen. Deze hogere planten zijn op
hun beurt waardplant of nectarplant van heel wat andere bedreigde organismen.
Andere zeldzame biotopen op deze standplaatsen zijn voedselarme ruigtes of rietvegetaties, met
een zeer specifieke fauna.
C. Randvoorwaarde: potenties voor herstel
I.

Minimum oppervlakte
Oppervlaktes vanaf 0.5ha zouden voldoende groot zijn voor het gemiddeld aantal voortplantende
faunadoelsoorten van dotterbloemgraslanden en andere onbemeste vochtige en natte
graslanden. Als men 75% van de voortplantende faunasoorten als doel stelt, zijn oppervlaktes
groter dan 50ha nodig. Voor soorten met een groter ruimtebeslag, bv. weidevogels zijn nog grotere
oppervlaktes nodig.
Voor goed ontwikkelde bloemenrijke hooilanden zijn grotere oppervlaktes noodzakelijk, bv. 2.5ha.
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Langsheen bosranden en in kleine open plekken kunnen rietkragen en natte ruigtes zich
ontwikkelen. Om aan de oppervlaktevereisten van een gemiddeld aantal voortplantende
faunadoelsoorten van moerasvegetaties te voldoen, zou 0.5ha voldoende groot zijn. Om ook de
soorten met een groot leefgebied te bekomen, is eerder 30ha nodig.
II.

Flora
Onbemeste vochtige en natte graslanden zijn voor hun herstel sterk afhankelijk van relicten van de
typische soorten (bv. Dotterbloem), hetzij op de locatie, hetzij in de directe omgeving ervan.
Een aantal soorten van deze graslanden heeft (beperkte) zaadbankcapaciteiten (bv. Gevleugeld
helmkruid, Echte koekoeksbloem). Zonder aanvulling vanuit relicten en aangrenzende percelen is
herstel van de graslanden echter onzeker32.
Moerasvegetaties worden, meer dan graslanden, gekenmerkt door soorten met een vegetatieve
voortplanting en soorten die zaden verspreiden via wind of water (periodieke overstromingen).
Ook hier zijn relicten in de ruime omgeving dus noodzakelijk voor vegetatieherstel.

III.

Fauna
Hier gelden dezelfde opmerkingen als in § 5.4.3.C.III.
Om potenties in verband met doelsoorten van schrale biotopen in te schatten verwijzen we naar
Hoofdstuk 4.5. en Hoofdstuk 4.6. Daar staat informatie over habitatvereisten naar grootte en
ruimtelijke samenhang, en naar populatiegrootte en dispersiecapaciteiten.
Bv. Spiegeldikkopje is een soort van vochtige graslanden in de buurt van broekbossen. Het is een
honkvaste soort, met dispersiecapaciteiten tussen de 500m en 1000m. De inrichting van een nieuwe
habitatplek (al is deze voldoende groot >0.5ha) heeft dus weinig zin als deze zich op een grotere
afstand bevindt van een eventuele bronpopulatie.
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Zoals eerder in dit rapport gezegd is nog veel onzeker ivm zaadbankcapaciteiten van soorten.
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5.6

Criteria toegepast op herstel van mantel – en zoomvegetaties

A. Zeldzaamheid Kwetsbaarheid Bedreiging
Goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetaties zijn zeer zeldzaam in Vlaanderen. Vaak is de overgang bos –
open vegetatie zeer bruusk. Nochtans biedt een goede mantel- en zoomvegetatie een (migratie)biotoop aan
vele organismen (o.a. insecten, amfibieën en planten,..). en buffering aan het boscomplex tegen externe
invloeden (wind, instraling, bemesting,…)
Interne mantel – en zoomvegetaties zijn doorgaans zeer goed gebufferd tegen externe invloeden en zijn
bijgevolg van nog groter belang voor het natuurbehoud op Vlaams niveau. Vele kritische soorten kunnen in
deze biotoop overleven en zich verbreiden naar andere lichtplekjes binnen het boscomplex.
Externe mantel- en zoomvegetaties (langs de bosrand) oefenen zelf een belangrijke bufferende werking
uit. Door hun dicht gesloten structuur doen ze randeffecten binnen het bos zelf verminderen. Bovendien
kunnen ze bijzondere soorten bevatten, vooral in historische randen.
B. Potenties voor herstel: fauna en flora
De ingreep om een mantel- en zoomvegetatie te herstellen of creëren is in eerste plaats een
structuurvormende ingreep, en heeft in die zin steeds goede potenties voor succes.
De beslissing voor creatie of herstel van mantel-en zoomvegetaties zal dus vooral bepaald worden door de
afweging tussen de meerwaarde van de mantel- en zoomvegetatie en het verlies aan natuurwaarde van
de aangrenzende vegetatie (die mogelijks moet teruggezet worden voor de realisatie ervan).
De mantel- en zoomvegetaties hebben betere potenties als biotoop:
als ze zuid-geëxposeerd zijn (bospaden met een oost-west ligging hebben grotere potenties dan
noord-zuid verlopende)
opm. : Een aantal schaduwminnende plantensoorten komen eerder voor op noordgerichte locaties, bv.
Grote wolfsklauw, ..)

als er niet te veel invloed is van agrarische activiteiten
De ecologische functie-invulling van mantel- en zoomvegetaties moet in deze gevallen verlegd worden
naar de interne bosranden langsheen bospaden of open plekken.

op windluwe plaatsen
Vb. Om randeffecten te vergroten en om plekken met luwte te creëren voor insecten wordt bij
uitbreiding van heidegebieden best een rafelige rand voorzien.
Struiken en bosjes in heide zijn van essentieel belang voor fauna (bv. als verzamelplaats voor
Groentje). Enkele grotere bomen zijn gunstig voor bv. enkele dagvlinders als baltsplaats. Voor
nachtzwaluw is boomopslag van 10 tot 30% aangegeven als essentieel (Indeherberg et al., 2002).

de potenties voor flora zijn afhankelijk van standplaats en abiotiek, aanwezige soorten in de
omgeving en verbreidingcapaciteiten van deze soorten.
Mantel – en zoomvegetaties kunnen voor een groot aantal soortengroepen ingeschakeld worden
in een habitatnetwerk, waar ze als corridor fungeren. Specifieke soorten stellen specifieke
eisen aan corridors, naar breedte en maximaal te overbruggen onderbreking (zie tabellen in §
4.5. en § 4.6.).
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C. Potenties voor herstel: dimensies
Mantel : 10-tal meter brede begroeiing van struiken aansluitend op bomen in het bos. Hij is best
opgebouwd uit een eerste zone met hogere, schaduwminnende soorten, en een tweede zone,
aansluitend bij de zoomvegetatie die is opgebouwd uit lagere, lichtminnende struiken.
Zoom : 3-5 meter breed voornamelijk opgebouwd uit hoge, meerjarige kruiden.
Er moet afgewogen worden waar het herstel of de aanleg van een mantel- en zoomvegetatie naar buiten toe
is aangewezen, of waar de ingreep best naar binnen toe gebeurt.
In bossen met een hoge actuele natuurwaarde is het niet aangewezen om de mantel- en
zoomvegetatie naar binnen toe te realiseren, tenzij het het herstel van de historisch waardevolle zoom
betreft waarin nog belangrijke zeldzame relicten aanwezig zijn.
Het aangrenzende landgebruik kan in sommige gevallen de ingreep naar binnen toe noodzakelijk maken:
De aangrenzende biotoop is zeer zeldzaam (bv. blauwgrasland, standplaats van zeer zeldzame
graslandsoorten, …..)
De aangrenzende percelen vormen een beperking voor de goede potenties van de mantel- en
zoom, bv. harde bestemmingen als woning, industrie, etc..
…
De aanwezigheid van een kapvlakte of permanente open plek in bos biedt opportuniteiten om eenvoudig
via spontane verbossing een goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetatie te bekomen voor de omringende
bestanden.
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6 Checklist bij de aanvraag of bij de invulling van het beheer in relatie
tot open plekken of kleinschalige ontbossingen
Deze checklist, net zoals het volledige rapport heeft niet de bedoeling een rechtlijnig mathematisch
beslissingsmodel aan te leveren. Het is immers onmogelijk om alle afwegingen en specificiteiten die spelen
bij elk concreet dossier in één model te vatten.
Via de gestelde vragen willen we wel proberen om de aanvrager/beheerder, maar ook de evaluator ertoe
aan te zetten een redeneringsproces door te maken, een aantal essentiële gegevens te verzamelen en
afwegingen te maken vooraleer tot de actie over te gaan.
Bij een open plekken beheer of bij de aanvraag voor de creatie van een kleinschalige ontbossing is het
immers belangrijk dat de beheerder-aanvrager kan aantonen dat hij een duidelijke, goed onderbouwde en
realistische visie heeft. Door voorliggende vragenlijst te overlopen, kunnen eventuele onverenigbaarheden
ook worden opgespoord.
Hier kan ook de wenselijkheid en haalbaarheid van het beoogde streefbeeld worden afgetoetst.
Bij de becommentariëring van de vragenlijst wordt verwezen naar de beschrijvende hoofdstukken.
De vragenlijst gaat steeds uit van een specifieke locatie, momenteel uit bos bestaande, waar een open plek
of een kleinschalige ontbossing wordt overwogen.

1. VERIFICATIE VAN HET JURIDISCH KADER WAARBINNEN MOET/KAN WORDEN
GEWERKT
VRAAG 1 : betreft het hier een effectieve ontbossing, of voldoet de ingreep aan de criteria voor open
plekkenbeheer, zoals bedoeld in het ANB-richtlijn Open plekken ?
Afhankelijk van het antwoord op deze vraag gelden andere juridische randvoorwaarden en moeten
verschillende procedures worden doorlopen. Dit rapport, en deze vragenlijst gaan specifiek in op de creatie
van kleinere ( < 0,5 ha) of grotere (0,5 - 3 ha) open plekken die voldoen aan de criteria van de ANBrichtlijnen, en kleinschalige ontbossingen (< 3 ha, maar niet inpasbaar in de criteria voor ‘open plekken in
kader van bosbeheer’). (zie hoofdst. 2 : Juridisch en beleidsmatig kader).
VRAAG 2 : betreft het hier een aanvraag tot kleinschalige ontbossing in het kader van een
erkenningsdossier voor een natuurreservaat ?
Hier gelden bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van ontbossingen als de ingreep in het beheerplan
kan worden opgenomen. (zie hoofdst. 2 : Juridisch en beleidsmatig kader).
VRAAG 3 : ligt het gebied in een Speciale Beschermingszone (SBZ; Habitatrichtlijngebied,
Vogelrichtlijngebied) in het kader van NATURA2000 of RAMSAR-gebied ?
Indien Natura2000, voor welke habitats/soorten is het gebied expliciet aangemeld ?
Zijn er voor het deelgebied waarbinnen het object ligt al instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd ?
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RAMSAR-gebieden zijn gebieden van internationaal belang voor het behoud van wetlands en watervogels.
Indien kan worden aangetoond dat aanwezig bos binnen het ramsargebied schadelijk is voor de betreffende
watervogels kan dit als argument meegenomen worden in de afweging.
Afhankelijk van de soorten en habitats waarvoor het gebied zijn NATURA2000-statuut heeft verkregen kan
een belangrijk argument zijn om net wél of net niet te ontbossen. Indien zowel voor bos als niet-boshabitats
aangemeld is het statuut eerder neutraal in de afweging, tenzij er een verdere specificatie van de
doelstellingen is uitgewerkt, bijvoorbeeld in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen of een
natuurrichtplan (zie hieronder)
Voorbeeld : in een boscomplex, deelgebied van een habitatrichtlijngebied, komen relicten van droge heide
voor. De huidige ‘staat van instandhouding’ is ‘ongunstig’ wegens te beperkte oppervlakte. Indien expliciet
voor het habitattype ‘droge heide’ een gunstige staat van instandhouding wordt nagestreefd in de
instandhoudingsdoelstellingen voor dit deelgebied, dan vormt dit een extra argument om een bepaalde
oppervlakte bos om te zetten in heide.
VRAAG 4 : ligt het gebied in VEN ? Zoja, is er al een natuurrichtplan voor het gebied opgemaakt ?
In een natuurrichtplan (opgemaakt voor elk VEN en SBZ) kunnen extra restricties worden opgelegd en
worden keuzes gemaakt wat betreft de beoogde natuurstreefbeelden – en dus indirect naar extra
mogelijkheden/beperkingen wat betreft het aandeel open plekken en ontbossingen.
VRAAG 5 : voor spontane bosopslag : hoe oud is deze spontane verbossing ?
Kappingen van recente spontane verbossingen op voormalige heide en graslanden die pas na 1990 zijn
ontstaan, worden aanzien als ‘achterstallig beheer’ en worden dan ook in principe niet als ontbossing
bestempeld. Zij hoeven in principe deze procedure niet te doorlopen.

2. BESCHRIJVING EN EVALUATIE VAN DE ACTUELE UITGANGSSITUATIE VAN DE
BETREFFENDE PERCELEN
VRAAG 6 : Is er een goed ontwikkeld (verzadigd) bostype aanwezig ?
Goed ontwikkelde bostypes zijn op zich reeds vrij zeldzaam, en geven een indicatie van een hoge actuele
natuurwaarde. Deze waarde is vrij evident en algemeen aanvaard bij soortenrijke bostypes met uitgesproken
voorjaarsaspect. Bostypes van voedselarme omstandigheden vertonen echter een kruidlaag die ook in
verzadigde toestand vrij soortenarm kan zijn (bv dominantie Adelaarsvaren). Dit kan leiden tot een
onderwaardering van de actuele waarde : zo werd reeds vastgesteld dat in dergelijke bossen vaak een zeer
specifieke, rijke en zeldzame invertebratenfauna kan voorkomen. De cijfers in § 4.4.2.1 geven een indicatie
van de zeldzaamheid van goed ontwikkelde bostypes.
VRAAG 7 : Indien ja, betreft het één van de ‘zeldzame bostypes’ uit het ANB-richtlijn open plekken ?
De creatie van een open plek in deze zeldzame bos- en struweeltypes wordt in principe niet toegestaan.
Voor de bespreking van deze bostypes, verwijzen we naar bijlage 3
•

Vo – oligotroof elzenbos met veenmossen,

•

Vt – Venig berkenbos
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•

Vc – elzen-essenbos van bronnen en bronbeken,

•

Vf – vochtig of vrij vochtig elzen-eikenbos met eventueel haagbeuk,

•

Qd – zuur duinbos,

•

Ql en Fl – eiken- en beukenbos met witte veldbies,

•

Es – ravijnbos op zure bodem,

•

Fm – beukenbos met parelgras en lievevrouwbedstro,

•

Ru en Rud – ruderaal olmenbos,

•

Qk en Fk – eiken-haagbeukenbos en beukenbos op kalkhoudende bodem,

•

Ek – ravijnbos in kalkrijke gebieden,

•

Sg – brem en gaspeldoorn

•

Sp – doornstruweel

•

Sk – struweel op kalkhoudende bodem

•

Sm – gagelstruweel

•

So – vochtig wilgenstruweel op venige, voedselarme, zure bodem

•

Sd - duindoornstruweel

Wanneer echter een gefundeerde afweging op een ruimer landschapskader wordt gemaakt, kan de
maatregel wel aanvaard worden. Bovendien geniet een stapsgewijze aanpak via experimenten, die – mits
succesvolle resultaten – kunnen uitgebreid worden, hier de voorkeur. Een alternatief is dat verwezen kan
worden naar succesvolle experimenten die onder analoge condities hebben plaatsgevonden (voormalige
creatie van open plekken in nabije omgeving, op plaats met zelfde historiek en abiotiek,…). Het gaat immers
om ingrepen in zeer zeldzame vegetatietypes, waar niet licht mag mee omgesprongen worden. Succes dient
verzekerd te zijn, zonder een garantie op de beoogde meerwaarde op een ruimere landschapsschaal, zal
deze maatregel niet goedgekeurd worden.
VRAAG 8 : Wat is de structuurrijkdom van de betreffende bosbestanden?
Voor meer achtergrond, zie § 4.4.2.2.
Structuurrijke bosbestanden hebben een hoger ecologisch potentieel dan structuurarme bestanden. De
structuurrijkdom vormt, naast bostype en historiek een belangrijke aanwijzing voor de inschatting van de
actuele natuurwaarde van het bosbestand.
De inschatting van de structuurrijkdom kan gebeuren op basis van beschikbare dendrometrische gegevens
en bestandsbeschrijvingen, of dient op het terrein te worden ingeschat.
Belangrijke parameters om de structuurrijkdom van een bos in te schatten zijn o.a. bestandsleeftijd, vertikale
– en horizontale structuur, de boomsoortensamenstelling en -menging, diameterverdeling, en het aandeel
dood hout in het bestand.
Opmerking
In het kader van een VLINA studie werd een methodiek ontwikkeld die mogelijk maakt om snel en
eenvoudig een inschatting te maken van de biodiversiteitspotenties van bosbestanden op basis van
structuurparameters (VLINA/C96/04; Van Den Meersschaut et al., 2001). Aan elk van de
structuurparameters, vermeld in § 4.4.2.2.A. wordt een variabele score toegekend. Door deze scores
te sommeren wordt een globale inschatting gemaakt van de structuurdiversiteitswaarde van de
bosbestanden. Meer informatie hieromtrent is ook terug te vinden in het rapport Biotoopkartering
(Govaere & Vandekerkhove, 2005.)
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VRAAG 9 : Zijn er in de bosbestanden die voor ontbossing in aanmerking worden genomen, of in de
directe omgeving (bosrand, aangrenzend perceel) relicten of populaties aanwezig van waardevolle
open vegetatietypes ?
Bepaalde aanwezige soorten en biotooprelicten geven belangrijke indicaties van de potenties voor herstel :
zij kunnen aantonen dat de abiotische omstandigheden nog gunstig zijn, of dat herstel snel mogelijk is:
inschatting van het herstelpotentieel is per doeltype uitgebreid beschreven in § 4.3.1.2 en § 4.3.2.2.
Opgelet : in deze fase wordt enkel gevraagd te beschrijven; interpretatie naar de eigenlijke inschatting van
de potenties tot herstel van een welbepaald natuurtype in de open sfeer komt verderop aan bod (stap 3 :
argumentatie)
VRAAG 10 : Zijn er actueel bijzondere soorten (flora- en fauna) aanwezig in en rond de locatie ?
Hierbij kan men zich baseren op eigen gegevens, maar ook op allerlei databanken, gegevens of nieuwe
inventarisaties van lokale beheerders en natuurverenigingen (zie Tabel 4 op p. 4-48, § 4.2.).
In functie van de verdere argumentatie zijn vooral doelsoorten en indicatorsoorten van zowel bos (bv oudbosplanten) als open vegetaties hier relevant. In dit opzicht is het belangrijk dat eventuele nieuwe
inventarisaties of terreinbezoeken ook tijdens het voorjaar en vroege zomer plaatsvinden.
VRAAG 11 : Wat is de betekenis van de betreffende bosbestanden in een ruimere landschappelijke
context?
Betekent de actuele vegetatie in de ruimere landschappelijke omgeving een meerwaarde? Of is ze – in
relatie met de omgeving – eerder een storende factor, zowel ecologisch als esthetisch?
Heeft het huidige bos met andere woorden een structuurversterkende of –verstorende functie in het
landschap?
Voorbeelden ecologisch : een bosje in een waardevol open landschap kan een succesvolle vestiging of
voortplanting van bijzondere soorten van open landschap (bv. weidevogels) hinderen; een groot boscomplex
als enige bos in de wijde omgeving kan het leefgebied zijn van een aantal typische bossoorten met grote
oppervlaktevereisten.
Voorbeelden esthetisch-structureel : benadrukking van de historische landschapsopbouw cfr. beboste
hellingen vs open dal, bos als visueel scherm ten opzichte van een bebouwde kom of drukke weg; als
storend element in een zichtas, ...
VRAAG 12 : Zijn er andere bijzondere elementen in de betreffende percelen aanwezig die pleiten
voor/tegen behoud van het bos ?
Beschrijven of er in de bosbestanden (cultuurhistorische) elementen aanwezig zijn die eventueel
bedreigd/vernietigd of beter beschermd/tot uiting komen door ontbossing.
Meer hierover in § 4.4.2.1.C.
Mogelijk voorkomende elementen zijn: een afbindboom of andere boom met cultuurhistorische waarde, een
arboretum, een doolhof, hoogstamboomgaard, een uitzonderlijk dikke en oude knotboom, dreven(patronen),
grafheuvel, motte, laagoven, talud, boswal, terrasstructuren, of (heel uitzonderlijk) een eendenkooi.

6-136

3. BESCHRIJVING VAN HET STREEFBEELD
VRAAG 13 : Welk vegetatietype wordt nagestreefd ?
Beschrijf in detail en zet duidelijk op kaart waar welk type wordt nagestreefd.
Voor ‘mozaieken’ en halfopen streefbeelden is het belangrijk ook kwantitatief aan te geven wat de
nagestreefde verhouding open/gesloten is (ahv gemiddelde kroonsluitingsgraad).
VRAAG 14 : welke oppervlakte netto-ontbossing gaat hiermee gepaard ?
Geef de oppervlakte aan die effectief van bos naar een open vegetatie wordt omgezet. Indien het een
effectieve ontbossing betekent (dus niet te kaderen in het ‘open plekken’ beheer van een boscomplex, wordt
best ook al uitgerekend welke oppervlakte compenserende bebossing moet worden voorzien, en indien
mogelijk wordt ook al de locatie aangegeven waar deze compensatie wordt voorgesteld.

4. GLOBALE EVALUATIE EN ARGUMENTATIE - ACTUEEL BOS VERSUS
POTENTIES TOT HERSTEL VAN VEGETATIES IN DE OPEN SFEER
4.1. ARGUMENTATIE VANUIT HISTORISCH KADER
De relatie tussen de continuïteit van een biotoop en zijn natuurwaarde is een algemeen geldend principe
in de natuur. Biotopen die zich over een voldoende lange tijd ongestoord konden ontwikkelen, bevatten vaak
meer typische en kritische soorten en hebben daardoor meestal een hogere natuurwaarde. De historiek van
een locatie kan dus belangrijke aanwijzingen geven in verband met de waarden en/of potenties zowel voor
bos- als voor niet- bosvegetaties.
Ook historische gegevens kunnen belangrijke indicaties bevatten wat betreft de potenties van een locatie.
Deze moeten evenwel steeds op hun actuele relevantie worden getoetst.
VRAAG 15 : Hoe lang zijn de bosbestanden waar ontbossing wordt overwogen al bos ?
Voor een eerste ‘screening’ kan hiervoor ook de GIS-laag van de boshistoriek worden geconsulteerd (De
Keersmaeker et al, 2001). Deze is evenwel niet geschikt om op perceelsniveau te worden gebruikt : hiervoor
geven de originele kaartlagen een betere benadering.
Voor meer achtergrond, zie § 4.4.2.2.
Algemeen kan gesteld worden dat hoe langer een locatie continu bebost is, hoe rijker en vollediger het
bosecosysteem wordt. Bossoorten zijn immers per definitie traag koloniserende climaxsoorten.
Locaties die continu bebost zijn, hebben een bijzondere ecologische waarde, ongeacht de soort of
leeftijd van de bomen die er momenteel voorkomen (ook naaldhout op oud-bos-locaties).
Locaties die reeds sinds Vandermaelen (1850) bebost zijn, of korte tijd werden ontgonnen, hebben
lagere potenties dan oud bos maar hebben nog steeds veel hogere potenties in de bossfeer dan
recentere bossen.
Bepaalde bostypes (broekbossen) hebben een kortere ontwikkelingstijd of zijn dermate zeldzaam
dat zij bijzondere aandacht en bescherming verdienen, ongeacht de voorgeschiedenis.
De (kaart)informatie in verband met de historiek van een bestand is geen indicatie voor de actuele
bestandsstructuur, wel voor een stabiele omgeving met een langdurig zeer extensief landgebruik en hogere
potenties voor oud bosorganismen. Het spreekt voor zich dat zich enkel in oud bos ook oude gemengde
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loofhoutbestanden met een rijke structuur kunnen bevinden. Deze genieten extra prioriteit voor het
natuurbehoud.
Een bestendige bebossing op alle kaarten sluit anderzijds ook niet uit dat er zich hier ook soorten van
lichtrijke biotopen (heide, heischraal grasland,...) hebben kunnen handhaven. Veel van de historische
bossen waren immers in het verleden vrij lichtrijk (hakhoutsystemen, wastine-achtige landschappen).
Hoe dan ook is het belangrijk een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld eerste generatie naaldhout op
voormalige heide en naaldhoutaanplanten op oud-bos-sites. Dit onderscheid moet zich ook vertalen in de
argumentatie bij de keuze tussen ontbossen of omvorming naar gemengd loofbos.
VRAAG 16 : (niet relevant voor oud-bossites) : wat was het landgebruik vóór de be/verbossing ?
Beschrijf de historiek van het landgebruik op basis van een reeks historische kaarten (Ferraris –
Vandermaelen – Dépot de la Guerre/MGI ).
Het landgebruik voor de bebossing of verbossing geeft belangrijke indicaties van wat terug kan opslaan
vanuit de zaadbank. Bij herstel van heide op historische heideterreinen kunnen zaadbankvormers tot
gemiddeld 50 jaar na bebossing nog uit de zaadbank opslaan. Indien de uitgangssituatie akker was, of zelfs
kortstondig werd beakkerd, is er geen opslag van soorten uit de zaadbank meer te verwachten.
Voor meer achtergrond, zie § 4.3.1.2. en § 4.3.2.2.
VRAAG 17 : Zijn er argumenten voor/tegen ontbossing
verspreidingsgegevens van (doel)soorten of biotopen ?

op

basis

van

historische

Historische verspreidingsgevens kunnen een indicatie geven van de vroegere habitat/abiotiek. Het historisch
voorkomen van soorten van open vegetatie of van typische bossoorten kan eveneens relevant zijn voor de
bepaling van de potenties van de actuele situatie. Dit is echter sterk afhankelijk van de soort (en zijn
ecologie : vorming van zaadbank, verbreidingspotentieel, ...) :
Voor heel wat kritische (doel)soorten hebben historische gegevens vaak een beperkte actuele relevantie
indien geen recente herbevestiging kon gebeuren : de soort is dan onherroepelijk verdwenen (zeldzame en
kritische soorten zijn immers vaak extinctiegevoelige soorten: geen of slechts een kortlevende zaadbank;
beperkte migratiemogelijkheden, zeer specifieke biotoopvereisten met beperkte tolerantie voor wijzigingen in
de biotoop).
Voor meer achtergrond, zie § 4.2.2.2.
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4.2. ARGUMENTATIE IN FUNCTIE VAN HET NAGESTREEFDE DOELTYPE
VRAAG 18 : Is het nagestreefde doeltype opgenomen in de lijst van zeer zeldzame open vegetaties
uit de ANB-richtlijn Open Plekken ?
Voor de bespreking van de vegetaties en meer achtergrond, zie § 4.3.; Bijlage 3 en § 4.5.2
In het bijzonder wordt gelet op:
•

Ce : vochtige of natte heide,

•

Cg: droge heide,

•

Hn : zure borstelgrasvegetatie,

•

M. : moerasvegetaties

•

Hk : kalkgraslanden,

• Hm, Hmo, Hme : Blauwgraslanden.
Indien kan worden aangetoond dat herstel van een goed ontwikkelde vegetatie bijna zeker succesvol zal
zijn, wordt er vanuit het bosbeleid in principe gunstig geadviseerd, als er voldoende kan worden aangetoond
dat herstel van dit type hier realistisch is. De antwoorden op de volgende vragen moeten de haalbaarheid
argumenteren.
VRAAG 19 : Is er een geschikte abiotiek (nutriëntenstatus; hydrologie) voor de doelvegetatie ?
of zijn er realistische verwachtingen voor herstel van een voldoende geschikte abiotiek ?
Dit kan geargumenteerd aan de hand van de aanwezige indicatorsoorten, peilbuisgegevens, historische
gegevens, etc.
Indien een herstel van de oorspronkelijke hydrologie vereist is (bijvoorbeeld vernatting), dient toegelicht hoe
dit in de praktijk kan gerealiseerd worden, en dient ook ingeschat te worden wat de gevolgen voor de
omgeving zullen zijn.
VRAAG 20 : geef een inschatting van de kansen tot herstel van het nagestreefde natuurtype op basis
van vegetatie
- actueel aanwezige relicten
- analoge vegetaties in de directe omgeving (van waaruit migratie in het bestand mogelijk is)
- zaadbankanalyses en historische informatie
Bij deze vraag wordt de beschikbare informatie over historische verspreiding, aanwezige relicten, ...
geinterpreteerd in functie van de haalbaarheid tot herstel.
Voor meer achtergrond, zie Bijlage 4 en 5, § 4.2
VRAAG 21 : Hoe verhoudt de nagestreefde oppervlakte zich tot de minimumoppervlaktes die voor
het natuurtype worden aangegeven ?
In het rapport worden voor elk biotoop een aantal richtcijfers geciteerd (uit o.a. Bal et al., 2001) voor
minimale oppervlaktes die vereist zijn zodat de biotoop een gemiddeld aantal typische faunasoorten kan
herbergen of die vereist zijn voor een zeer goed ontwikkelde vegetatie met meer dan 75% van de er zich
voortplantende faunadoelsoorten.
Voor de meeste open streefbeelden zijn oppervlaktes vanaf 0.5ha voldoende om een ecosysteem te kunnen
vormen waarin 50% van de faunadoelsoorten duurzaam kunnen voorkomen: heischrale graslanden,
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dotterbloemgrasland, natte ruigte, rietland,… Voor herstel van bloemenrijke graslanden vermeldt de
literatuur 2.5ha. Voor heide zou er minimum 5ha moeten beschikbaar zijn. Voor herstel van een zichzelf
regulerend stuifduinencomplex zijn enkele honderden ha nodig. Op kleinere schaal spreken we nog van
stuifduinen bij oppervlaktes van 15ha.
Indien de nagestreefde oppervlakte een stuk kleiner is dan deze minimumoppervlaktes, kunnen ook ruimere
landschappelijke aspecten meegenomen worden in de argumentatie : is de voorgestelde ingreep inpasbaar
als stapsteen of corridor in een netwerk van open biotopen, die samen voldoende groot en coherent zijn voor
leefbare populaties van de doelsoorten (zie ook hieronder).
Zie ook § 4.3.1.2. en § 4.3.2.2.
Bovenstaande oppervlaktes zijn richtcijfers die een grootte-orde aangeven waarbij mag verwacht
worden dat minstens de helft van alle diersoorten die in de betrokken biotoop voorkomen, er een
voldoende grote habitat vinden om leefbare populaties te vormen. Deze cijfers zijn niet zomaar
ongenuanceerd te transponeren. Het is duidelijk dat, naargelang de lokale doelstellingen, hier in
meer of mindere mate van kan afgeweken worden. Voor het behoud van zeer zeldzame relicten
kunnen (eventueel als tijdelijke noodmaatregel) ingrepen over kleinere oppervlakten zeker zinvol of
zelfs noodzakelijk zijn. Anderzijds bieden net grotere habitat in sommige gevallen plaats aan de
meer kritische soorten, die vaak ook de doelsoorten zijn voor het natuurbehoud (bv. Boomleeuwerik
of Nachtzwaluw).
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4.3. ARGUMENTATIE OP BASIS VAN DOELSOORTEN
VRAAG 22 : Soortgebonden argumentatie : zijn er bijzondere soorten (fauna/flora) die meespelen in
de argumentatie voor/tegen ontbossing ?
Onder ‘bijzondere soorten’ worden hier Rode Lijst-soorten en zeldzame soorten bedoeld, evenals
beleidsmatig relevante soorten (soorten van de Vogelrichtlijn, bijlage 2 van de Habitatrichtlijn, etc.). Om
hierbij een correcte afweging te maken moeten zowel bossoorten als niet-bossoorten meegenomen worden.
Bij deze argumentatie is het belangrijk de relevantie van de ‘waarneming’ van een soort te kunnen kaderen :
Hierbij kan gesteund worden op de richtinggevende informatie in § 4.5.
•

Gaat het om bijzondere soorten, typisch voor bos of voor specifieke open vegetaties ?

•

Betreft het om een éénmalige waarneming van één individu of een duurzame (deel)populatie ?

•

Betreft het een recente waarneming of een historische waarneming ?

•

Werd de soort in het perceel zelf waargenomen en zo niet, hoe ver ervandaan ? In dit kader is het
belangrijk aan te geven in hoeverre het om een zeer mobiele soort of net een weinig mobiele soort
gaat : is de afstand maw. ‘overbrugbaar’ voor die soort.

•

Betreft het een zeer moeilijk waarneembare soort of een opvallend waarneembare soort?

•

Zullen de populaties (of individuen/broedkoppels – afhankelijk van de soortengroep en de
gedragingen van de soort) nadeel/voordeel ondervinden of bedreigd worden door de creatie van een
meer open vegetatie?

•

Is er voor de typische bossoorten nog een voldoende grote oppervlakte habitat om een stabiele
(deel)populatie te kunnen behouden, na uitvoering van een eventuele ontbossing? Omgekeerd :
biedt de kleinschalige ontbossing nieuwe mogelijkheden voor een duurzame populatie van de ‘open’
doelsoort ?

•

Wat zijn de specifieke habitatvereisten van de bijzondere soort en in hoeverre zijn deze
realiseerbaar binnen de huidige aanvraag/beheerkeuze ?

•

Wordt de mobiliteit van de doelsoorten gehinderd/bevorderd door de creatie van een open
streefbeeld in aansluiting met zijn habitat? (cfr. Boommarter en maximaal overbrugbare afstand
open terrein; open corridors tussen open biotopen).
Voor soortspecifieke eigenschappen verwijzen we naar hoofdstuk § 4.5. en § 4.6.
Het dient evenwel te worden benadrukt dat de cijfers in § 4.5. en § 4.6. enkel richtinggevende aannames van
grootte-ordes zijn en zeker niet als absolute waarden mogen toegepast worden.
Ook hier is niet steeds mogelijk om op bovenstaande vragen een éénduidig antwoord te formuleren.
Zoals in § 4.5. en § 4.6. duidelijk vermeld is, zijn veel van bovenstaande aspecten voor de meeste
soorten niet of nog onvoldoende gekend. De cijfers in § 4.5. en § 4.6. zijn dan ook richtinggevende
aannames van grootte-ordes en mogen zeker niet als absolute waarden toegepast worden. Voor
vele plantensoorten is nog onvoldoende gekend omtrent de zaadbankcapaciteiten, ook de tabel in
Bijlage 4 en Bijlage 5 moet dus met dit besef geconsulteerd worden.
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5. EVALUATIE VAN DE INGREEP IN RUIMERE LANDSCHAPPELIJKE CONTEXT
Vraag 23 : in hoeverre draagt de voorziene ingreep bij tot, of is deze inpasbaar in een betere
ecologische structuur op een hogere landschapsschaal ?
Om de impact van de ingreep ten volle te kunnen inschatten, is het belangrijk om zowel op lokale als op
landschappelijke schaal een goede afweging te maken.
Het afwegingskader streeft een globale natuurwinst op landschappelijke schaal na. Strikt perceelsgebonden
redeneren, moet vermeden worden.
In een aantal gevallen zal de bestaande landschapsstructuur de na te streven ruimtelijke afwisseling van
open en gesloten vegetaties immers mee bepalen (zie hoger bv. in potentiële weidevogelgebieden, waar
enkele bospercelen met een matige of lage natuurwaarde het landschap verkleinen; bv. in een boscomplex,
waar de inrichting van een open corridor of stapsteen twee belangrijke open biotopen (bv. heidecomplexen)
met elkaar in verbinding kan stellen of anderzijds een migratiebarrière kan vormen voor weinig mobiele
bossoorten.
Voor meer achtergrond, zie § 4.6 ; § 5.3.4.1.

6. EIGENLIJKE AFWEGING NAAR BEHEERKEUZES
Indien aangetoond dat de doelstellingen voor vegetaties en soorten in de open sfeer realistisch zijn :
Vraag 24 : In hoeverre betekent het open streefbeeld een ecologische meerwaarde ten opzichte van
de alternatieve beheerkeuzes : verder regulier beheer en/of omvorming naar natuurlijk bostype ?
Criteria die hierbij kunnen worden gehanteerd zijn o.a. zeldzaamheid, vervangbaarheid, etc. Voor een
uitgebreide bespreking zie § 5.3; § 5.4; § 5.5; § 5.6.

7. TOETSING AAN ALTERNATIEVEN
Vraag 25 : toetsing aan mogelijkheden voor een alternatieve aanpak om het streefdoel te bereiken
Voor ontbossingen : In hoeverre is een effectieve ontbossing nodig om de voorziene
doelstellingen te bereiken : is het niet mogelijk om dit ook via een regulier open plekken beheer te
realiseren ?
Voor open plekken beheer en interne randen : in hoeverre zijn deze doelstellingen ook te
realiseren via tijdelijke open plekken (kapvlaktes) en lichtrijke ijle bosbestanden in het kader van
regulier bosbeheer?
Voor de realisatie van een open streefbeeld houdt het afwegingskader een conservatieve premisse aan.
Voor een argumentatie hiervoor wordt verwezen naar § 5.1 en § 5.2
Daar waar via kleinschalige kappingen en interne randen, inpasbaar in een regulier open plekkenbeheer (zie
dienstnota) dezelfde doelstelling kan worden bereikt als bij een ontbossing, gaat hier de voorkeur naar uit.
Het belangrijkste criterium voor dit afwegingskader is echter niet absoluut bosbehoud, maar wel de creatie
van een meerwaarde voor het natuurbehoud. Ontbossing wordt dus niet per definitie uitgesloten, alleen is
het wenselijk om alle alternatieven te overwegen vooraleer tot deze beslissing over te gaan.

6-142

Specifiek open plekken beheer vraagt ook meer inzet van arbeid en middelen dan een regulier bosbeheer.
Ook hier is het wenselijk om toch te verifiëren of de voorziene inspanningen te verantwoorden en
noodzakelijk zijn in functie van de vooropgestelde doelstellingen.
De verschillende alternatieven volgen hierbij een Cascade-systeem : (zie volgend schema)
Afweging meerwaarde
STAP 1

is realisatie van een open streefbeeld
wenselijk?

nee

Behoud of omvormen
tot een soorten- en
structuurrijk gemengd
gesloten inheems bos

ja
is realisatie van het streefbeeld mogelijk via
kleinschalige open plekken beheer binnen de
bossfeer
(< 0.5ha)?

STAP 2
ja

kleinschalig open
plekken beheer;
mantel- en
zoombeheer

nee
is realisatie van het streefbeeld mogelijk via
ijl bostype met open plekken?

nee

is realisatie van het streefbeeld mogelijk
via een grootschalig open plekken
beheer binnen de bossfeer (0.5-3ha)?

ja
Afweging realisatie kleinschalige open plek/grootschalige
open plek binnen bossfeer

STAP 3

ijl bostype met open
plekken

STAP 4
nee

grootschalig open
plekken beheer
binnen de bossfeer op
andere locatie

ja

nee

is dit bosbestand de
beste keuze? (ifv
potenties en actuele
waarde van het bos)

ja

grootschalig open
plekken beheer
binnen de bossfeer

Afweging ontbossing
is een ontbossing
nodig?

ontbossing

bijkomende afweging, toenemend belang van ruimere landschapsschaal en
toenemend belang van het ecologisch belang van de doelsoorten en
vegetatietypes op ecoregioniveau
(buiten kader van deze studie)

VRAAG 26 : toetsing aan alternatieve locatie : In hoeverre is de voorgestelde locatie wel degelijk de
beste keuze voor de realisatie van de doelstelling : zijn er in de omgeving geen betere locaties
voorhanden ?
In hoeverre is de gekozen locatie ook werkelijk de beste keuze : bepaalde omstandigheden en
opportuniteiten (eigendomsverhoudingen, natuurinrichtingsproject, ...) kunnen er voor zorgen dat
ontbossingen op sommige locaties gemakkelijker realiseerbaar, of meer voor de hand liggend zijn dan in de
omgeving. Deze pragmatische argumenten mogen echter nooit doorslaggevend zijn. In principe dient steeds
de meest geschikte locatie te worden gekozen, ongeacht eventuele complicaties; enkel wanneer deze eerste
keuze niet realiseerbaar is, en kan aangetoond dat het (haalbare) alternatief ook kan voldoen om de
doelstellingen te bereiken, is het verantwoord voor dit alternatief te kiezen.
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8. TOETSING VAN PRACTISCHE UITVOERING EN OPVOLGING
Een inrichting (onbossing, open plekken beheer) plannen en beargumenteren is één zaak, ze in de praktijk
realiseren, en vooral opvolgen en beheren is een ander paar mouwen.
Vaak is het beter een kleinere oppervlakte te selecteren maar deze goed te beheren en op te volgen. De
verleiding is groot om, in het enthousiasme dat op één moment aanwezig is, te grootschalige inrichtingen uit
te voeren, waarna een suboptimaal beheer moet worden ingesteld of zelfs het beheer moet worden gestaakt
omdat de werklast te zwaar wordt.
Vandaar dat het noodzakelijk is om, vooraleer dergelijke vaak ingrijpende maatregelen worden genomen,
grondig moet worden nagegaan in hoeverre er voldoende mankracht en middelen beschikbaar zijn om een
goed beheer en opvolging op langere termijn te garanderen.
Vraag 27 : Zijn de voorziene inrichtingswerken praktisch uitvoerbaar ?
Vraag 28 : Zijn er voldoende mankracht en middelen beschikbaar voor een correcte en effectieve
uitvoering van de inrichtingswerken?
Vraag 29 : Welke beheerkeuze wordt gemaakt voor de opvolging en een verdergezet beheer van de
open vegetatie? (begrazen, maaien, kappen).
Vraag 30 : Zijn er voldoende garanties naar continuiteit : zijn er voldoende mankracht en middelen
beschikbaar om dit onderhoudsbeheer te realiseren, ook op langere termijn ?
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SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR REALISATIE VAN MANTEL- EN ZOOMVEGETATIES
Gezien de specificiteit van mantel-zoomvegetaties worden hier aanvullend nog een aantal extra aspecten
behandeld die bij de afweging moeten worden meegenomen.
Het bos in Vlaanderen wordt gekenmerkt door zeer scherpe grenzen tussen bos en niet-bos. Toch hebben
graduele overgangen een belangrijke meerwaarde, zowel naar natuurbehoud als naar buffering. Ook intern
in het bos zorgen interne bosranden voor extra variatie en licht in het bos. Vandaar dat de aanleg van
mantel-zoomvegetaties in principe altijd aan te bevelen zijn. Er zijn evenwel enkele randvoorwaarden en
afwegingen waarmee rekening dient gehouden.
De aanleg van interne en externe gradiënten leidt tot een verdere inkrimping en compartimentering van het
nu reeds sterk versnipperde boslandschap in Vlaanderen. Deze ingrepen betekenen ook een grotere
werklast naar onderhoud.
Een goede afweging is dus ook hier wenselijk: enkel indien een duidelijke ecologische meerwaarde kan
worden gerealiseerd is deze aanleg te overwegen. Vandaar dat ook de algemene checklist hier van
toepassing is. Er dienen maw. duidelijke doelstellingen aan gekoppeld te worden, die goed afgewogen zijn
naar hun alternatieven (gesloten bos), de consequenties voor zowel bossoorten als soorten van open
terrein, en de haalbaarheid naar realisatie en verder beheer.
Specifiek voor externe randen (mantel-zoomvegetaties aan de buitenrand van het bos) stellen er zich echter
een aantal specifieke vragen, die bepalend zullen zijn in hoeverre de rand naar buiten, dan wel naar binnen
toe wordt ontwikkeld.
De meest eenvoudige en voor de hand liggende manier om een mantel-zoomgradiënt aan te leggen, is door
‘inbreiding’, waarbij enkele bomenrijen in de buitenrand van het bos worden gekapt en in hakhout worden
gezet. Uitbreiding vereist de nodige ruimte en mogelijkheden buiten het eigenlijke bos en is daarom vaak
minder evident. Toch dient gesteld dat in de regel moet gestreefd worden naar realisatie via uitbreiding : de
huidige bosstructuur in Vlaanderen is immers reeds dermate versnipperd dat een verdere ‘inbreiding’ deze
versnippering nog verder in de hand werkt en derhalve ook vanuit ecologisch oogpunt moeilijk te
verantwoorden is. Antwoorden op onderstaande vragen zijn richtinggevend voor de keuze voor inbreiding,
uitbreiding of geen mantel aanleggen.
Heeft het bos een hoge intrinsieke waarde ?
Is er de nodige ruimte aanwezig voor de ontwikkeling van een mantel- en zoomvegetatie naar
buiten toe?
Vormt een uitbreiding naar buiten toe een bedreiging voor de aangrenzende (zeldzame) vegetatie
in de open sfeer ?
Wordt de functie van de mantel-en zoomvegetatie als habitat bedreigd door het aangrenzende
landgebruik?
Indien het bos een hoge intrinsieke waarde heeft (oud bos, zeldzaam bostype, waardevolle kruidlaag of
structuurrijk), is het hoe dan ook niet wenselijk om de mantel aan te leggen naar binnen toe, maar eerder te
streven naar een uitbreiding naar het aangrenzende open terrein. Indien dit niet mogelijk is
(eigendomssituatie, grenzend aan woonzone, ...) is het sterk de vraag of de aanleg van een geleidelijke
gradiënt door inbreiding hier wel een ecologische meerwaarde vertegenwoordigt, en dient zeer omzichtig
met deze keuze te worden omgesprongen.
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Enkel indien in de rand nog relicten voorkomen van historische mantel-zoomvegetaties is het ook in
waardevolle bostypes wenselijk om via inbreiding te werken.
Zoals hierboven gesteld, wordt in de regel gestreefd naar gradiënten via uitbreiding. Wanneer ecologisch
minder waardevolle bosbestanden echter grenzen aan waardevolle open vegetaties (heide, vennen, moeras,
...) is ‘inbreiding’ eveneens wenselijk.
Het nastreven van een ecologisch (en botanisch) waardevolle mantel-zoom grenzend aan intensief
landbouwgebied is weinig realistisch : door de inspoeling en depositie van nutriënten en pesticiden zal zich
vaak enkel een soortenarme (maar misschien wel structuurrijke) vegetatie van algemene ruderale soorten
ontwikkelen. Dergelijke soortenarme mantel-zomen kunnen echter wel zorgen voor een beduidende
vermindering van de influx van deze nutriënten in het bos, waardoor deze verruigende ‘randzone’ veel
smaller is dan bij scherpe open bosranden. In die zin is het ook belangrijk de volgende vraag te stellen :
Heeft de mantel vooral een intrinsieke natuurbehoudsfunctie of een bufferfunctie als doel, of zijn
beide evenwaardig ?
Externe mantelvegetaties kunnen een belangrijk natuurbehoudobjectief hebben (verhogen van
natuurwaarde door geleidelijke gradiënten met specifieke soortensamenstelling), maar kunnen ook
ingegeven zijn uit milieubeschermende overwegingen (verminderde randwerking door de bufferende werking
van gesloten bosranden). Belangrijk is aan te geven wat de motivatie is. Voor de bufferfunctie is de
uitgangssituatie of de nagestreefde natuurkwaliteit immers veel minder essentieel. Deze functie is bijgevolg
bijna overal realiseerbaar en haalbaar; voor een hoge natuurkwaliteit zijn er een aantal basisvereisten te
vervullen, waardoor bepaalde streefbeelden niet realistisch zijn (zie hierboven). Meer hierover in § 5.6.
In de tabel op de volgende pagina’s worden de principes van de afweging geïllustreerd aan de hand van een
aantal mogelijke uitgangssituaties.
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Bos

Open streefbeeld

Potenties
streefbeeld op

Afweging

Afweging in een ruimere landschappelijke context

lokaal niveau

Realisatie van natuurwinst bij
voorkeur adhv

Zie § 4.3.1.2, §
Zie § 4.4.

1

Lage natuurwaarden

2

Hoge natuurwaarde

Zie § 4.3.
Mantel– en
zoomvegetatie als
habitat
Mantel- en
zoomvegetatie als

4.3.2.2, § 4.5. en
§ 4.6.

Zie § 5

Zie § 5.3.4.3

Zie § 5.1. en § 5.2.

Goede potenties

Ingreep bij voorkeur naar buiten toe

Toets aan natuurwaarde aangrenzend landgebruik

STAP 1 tot STAP 3

Goede potenties

Ingreep bij voorkeur naar buiten toe

Toets aan natuurwaarde aangrenzend landgebruik

STAP 1 tot STAP 3

buffer en/of habitat

Na evaluatie op landschapsniveau is het mogelijk dat :

3

Lage natuurwaarden

(1) STAP 1; STAP 2; ( + zoeken
(1) het actuele bosbestand belangrijkere natuurwaarden naar alternatieve locatie waar
inhoudt dan eerst ingeschat, bv. enige vertegenwoordiger het open streefbeeld succesvol
Lage potenties
Waarschijnlijk zijn er te weinig garanties
van een bepaald bostype, belangrijke gesloten vegetatie kan gerealiseerd worden)
(ook na te gaan
dat de hoge natuurwaarden van de
in een overigens geïsoleerd en open landschap,... enige
dmv kleinschalige
doelvegetatie lokaal kunnen
Hoge natuurwaarde
bestand met dikke bomen of dood hout,..
experimenten bv.
gerealiseerd worden om tot een
plagplekjes, ZBontbossing over te gaan.
(2) de hoge potenties van de open vegetatie pas duidelijk
onderzoek,..)
worden na evaluatie van de ingreep op landschapsschaal
(bv. schakel in een netwerk van open vegetaties op
(2)STAP 2 tot STAP 4
landschapsschaal).

Waarschijnlijk leidt ontbossen in functie
4

Lage natuurwaarden

Hoge natuurwaarde Goede potenties

van creatie/herstel van de open
vegetatie tot een meerwaarde voor het
natuurbehoud.

Na evaluatie op landschapsniveau is het mogelijk dat :
(1) STAP 1, STAP2, STAP 3;
(1) de eventuele meerwaarde van een ontbossing nog
STAP 4
versterkt wordt door de meerwaarde die op
landschapsschaal potentieel kan gerealiseerd worden.
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Bos

Open streefbeeld

Potenties
streefbeeld op

Afweging

Afweging in een ruimere landschappelijke context

lokaal niveau
(2) het actuele bosbestand toch belangrijkere
natuurwaarden inhoudt dan eerst ingeschat, bv. enige
vertegenwoordiger van een bepaald bostype, belangrijke
gesloten vegetatie in een overigens geïsoleerd en open
landschap,... enige bestand met dikke bomen of dood
hout,..

Realisatie van natuurwinst bij
voorkeur adhv

(2) STAP 1; STAP 2; ( + zoeken
naar alternatieve locatie waar
het open streefbeeld succesvol
kan gerealiseerd worden)

Na evaluatie op landschapsniveau is het mogelijk dat :

Lage potenties ,
(ook na te gaan
ahv zinvolle

5

Hoge natuurwaarde

Waarschijnlijk zijn er te weinig garanties (1) er ook op landschapsschaal geen voldoende
dat de hoge natuurwaarden van de
argumenten zijn om de bestaande vegetatie te wijzigen.
doelvegetatie lokaal kunnen

gerealiseerd worden. Zowieso is hier
Hoge natuurwaarde experimenten, bv.
een koppeling binnen een ruimere
plagplekjes,
landschappelijke context aangewezen
zaadbankonderowv het feit dat de huidige boswaarden
zoek)
hoog zijn,..

Hoge natuurwaarde

Hoge natuurwaarde Goede potenties

versterkt op landschapsschaal, en zou een meerwaarde
betekenen ten opzichte van de bestaande bosvegetatie.
De lage potenties voor de ingreep op de site kunnen
opgeheven worden op landschapsschaal (bv. de
doelvegetatie maakt deel uit van een groter geheel met
bestaande natuurwaarden (bv. weidevogelgebied)).

(2) STAP 3; STAP 4

Na evaluatie op landschapsniveau is het mogelijk dat :

(1) STAP 1; STAP 2
( + zoeken naar alternatieve
locatie waar het open

versterkt wordt op landschapsschaal: het is niet
De afweging op een hoger ruimtelijk
niveau levert bijkomende informatie aan aangewezen te ontbossen in functie van een meer open
vegetatie.
voor de inschatting van potenties,
natuurwaarden en prioriteiten.

gerealiseerd worden)

(2) de hoge natuurwaarde van de open biotoop wordt nog

(1) de hoge natuurwaarde van de gesloten biotoop nog

6

(2) STAP 1 ( + zoeken naar
alternatieve locatie waar het
open streefbeeld succesvol kan

streefbeeld kan gerealiseerd
worden)

(2) STAP 2 tot STAP 4 ( +
zoeken naar alternatieve
(2) de hoge natuurwaarde van de open biotoop wordt nog locatie waar het open
versterkt op landschapsschaal, en zou een meerwaarde streefbeeld op grotere schaal
betekenen ten opzichte van de bestaande bosvegetatie.

kan gerealiseerd worden)
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VOORBEELDEN
Het is duidelijk dat de meeste discussie en problemen zullen bestaan in het geval van een waardevol
bosbestand, en een waardevol streefbeeld met goede herstelpotenties (geval 6) of in het geval waarbij noch
de uitgangssituatie een hoge natuurwaarde heeft, noch het streefbeeld goede potenties om de natuurwaarde
op die plaats te verhogen (geval 3). Hier moet een afweging gemaakt worden die leidt tot een zinvolle
evolutie voor het natuurbehoud.
Deze afweging leidt niet steeds per definitie tot een éénduidige keuze, maar hoopt ertoe bij te dragen dat de
keuzes meer en beter onderbouwd en geargumenteerd kunnen worden bij de definitieve beslissing.
Om de algemene principes te illustreren (evaluatie van actuele vegetatie; evaluatie van streefbeeld, en
evaluatie op landschapsschaal) volgen twee voorbeelden : Grootbos (Geval 6 (1)); Duindoornstruwelen
(geval 6 (2)).

VOORBEELD : GROOTBOS
Situering
(Gorissen, in opmaak)
Grootbos, in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos, ligt in Genoelselderen, deelgemeente van
de gemeente Riemst, provincie Limburg. Het betreft een zeer waardevol bos, -grotendeels Ferrarisbos- met
een gevarieerde structuur en een rijke voorjaarsflora.
Het bos heeft een oppervlakte van bijna 26.5ha en ligt volledig geïsoleerd in een intensief
landbouwlandschap, zonder relevante relatie met andere groene domeinen. Het bos heeft echter wel
duidelijk functionele relaties met groenelementen op lokaal niveau. Met name liggen in de onmiddellijke
nabijheid van het bos verschillende begroeide graften, houtkanten en enkele hoogstamboomgaarden.
Grootbos ligt in habitatrichtlijngebied ‘Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’, aangeduid onder meer
voor voedselrijke ruigten.
De actuele bosvegetatie bestaat uit bostypes verwant met het Eiken –haagbeukenbos met overgangen naar
het vochtige Eiken-haagbeukenbos en het Elzenrijke Iepen-essenbos.
Het ganse bos behoort potentieel op deze kalkrijke bodems tot het Parelgras-Beukenbos, op een kleine
uitgeloogde zone na waar men het arme Eiken-Haagbeukenbos kan verwachten als potentiële vegetatie.
Alhoewel de naamgevende soorten (volgens indeling van der Werf, 1991) Eenbloemig Parelgras en
Lievevrouwbedstro niet aangetroffen werden in het bos en dit bostype er niet volledig ontwikkeld is, vinden
we verspreid in het bos nog voldoende soorten die op deze potentie wijzen: Heelkruid, Ruig klokje, Bosroos,
Herfsttijloos, Kruisbes en Boskortsteel. In een historische soortenlijst uit 1971 (Tibau, 1971) treffen we ook
Bosbingelkruid aan. Deze soort werd tijdens de inventarisaties voor het bosbeheerplan in 1999 en 2003
echter niet waargenomen. In de struiklaag worden plaatselijk Spaanse aak, Wilde kardinaalsmuts, Gelderse
roos en Rode kornoelje aangetroffen als kenmerkende soorten van het Parelgras-Beukenbos.
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Plaatselijk kan bij bodemverstoring een evolutie optreden naar de subassociatie orchietosum door toevoer
van kalk uit de ondergrond (Stortelder, 1999). Deze subassociatie werd in de indeling van van der Werf
(1991) als ‘Kalk-Beukenbos inclusief orchideeënrijk Eiken-Haagbeukenbos’ benoemd. Enkele zones
vertonen in beperkte mate kenmerken hiervan. Meestal is dergelijke verstoring een gevolg van menselijk
handelen (houwverzorging, oppervlakkige bodemverwonding bij exploitatie) of van dierlijke activiteit (woel- of
graafsporen van Everzwijn of Das). De extra kalk die aan de oppervlakte komt gecombineerd met kale grond
en eventueel wat meer licht na exploitatie geeft een uitstekende kiembodem voor orchideeën. Dit betekent
echter niet dat in Grootbos het Kalk-Beukenbos de PNV is. Daarvoor zouden de kalkhoudende lagen veel
oppervlakkiger moeten liggen.
Een klein centraal deel van het bos is zuurder en draagt momenteel een arme vorm van het EikenHaagbeukenbos.
Het arme Eiken-Haagbeukenbos is de acidocliene vorm van het Eiken-Haagbeukenbos (in de literatuur:
Stellario-Carpinetum). Dit bostype is zeer sterk verwant aan het Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum).
Beiden zijn namelijk bostypen die de overgang vormen tussen enerzijds de bossen op voedselarme bodem
en anderzijds deze op voedselrijke bodems. Ze kunnen dan ook soorten van beide bevatten. Waar de
bodem te nat is voor Beuk of waar deze soort er door de mens uitgeselecteerd wordt, zal een EikenHaagbeukenbos ontstaan. Waar beuk tot dominantie komt, zal een Gierstgras-Beukenbos zich kunnen
ontwikkelen als PNV.
Het Grootbos heeft volgens haar beperkte oppervlakte en geïsoleerde ligging een rijke zoogdierenfauna.
Voor verscheidene soorten moet het Grootbos als onderdeel van een ruimer leefgebied gezien worden dat
zich uitstrekt over delen van het omliggende landbouwlandschap (graften, holle wegen, …). Twee soorten
staan momenteel op de Vlaamse Rode lijst: Das en Brandtvleermuis. Van de vleermuizen is geweten dat ze
in het bos voornamelijk holen hebben in Tamme kastanje en populier.
Andere aanwezige fauna-elementen zijn o.a. Hazelworm, Brandtvleermuis, Das, Vliegend Hert,
Wielewaal,.... Van de vroeger frequent waargenomen Hazelmuis, zijn geen recente waarnemingen.
Vermoedelijk is de soort uit het bos verdwenen. Ook Rugstreeppad kwam vroeger in het bos voor.
Verschillende vogelsoorten zijn er typisch voor de rijke structuur: Holenduif, Grote bonte specht, Kleine bonte
specht, Wielewaal, Glanskop, Boomklever. Andere soorten uit het kilometerhok, zijn soorten van open
bossen en kleinschalige cultuurlandschappen (Kneu, Geelgors,…). Gezien het beperkte aanbod van
houtkanten en holle wegen binnen het km-hok, is het voorkomen van deze soorten vermoedelijk gedeeltelijk
gekoppeld aan de jonge aanplantingen, bosranden en dreef in Grootbos.
Het Grootbos herbergt een aantal bijzondere plantensoorten, o.a. Bruine orchis (bedreigd), Ruig hertshooi
(zeer zeldzaam), Heelkruid (zeldzaam), Herfsttijloos (zeldzaam), .. Drie soorten behoren tot de categorie
‘achteruitgaand’: Kantig hertshooi, Gewone brunel, Heggedoornzaad. Deze laatste zijn soorten die
karakteristiek zijn voor niet-bosvegetaties en komen voor in de populierendreef, die historisch als graasweide
beheerd werd.
De boomlaag wordt gevormd door Zomereik, Es, Boskers, Gewone esdoorn, Ruwe berk, Beuk en populier,
met een beperkte bijmenging met Amerikaanse eik. Ook de struiklaag is soortenrijk. Behalve de verjonging
van de aanwezige boomsoorten zijn de voornaamste soorten: Hazelaar, Gewone vlier, Eenstijlige meidoorn,
Gladde iep en Lijsterbes. Verder komen voor: Ratelpopulier, Zwarte els, Europese vogelkers, Rode
kornoelje, Wilde kardinaalsmuts, Sleedoorn, Wilde appel, Bosroos, bramen, Wilde kamperfoelie, Gelderse
roos, Spaanse aak, Boswilg, Grauwe wilg, Framboos, Aalbes, Kruisbes, Klimop en Bosrank.
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Andere bijzondere elementen zijn ; bomput, dreef, tumulus en een kalktufbronnetje (prioritaire habitat in de
Habitatrichtlijn).
Afweging
Uit bovenstaande is duidelijk dat Grootbos om verschillende redenen een grote natuurwaarde
vertegenwoordigt. Het is grotendeels Ferrarisbos mét een belangrijke oud bos flora, en vele kenmerkende
en/of bijzondere fauna-elementen, gebonden aan structuurrijk loofbos (Wielewaal, Boomklever, Vliegend
Hert, Brandt vleermuis, Holenduif, Glanskop,…).
Uit de bosbouwkundige opnamen in het kader van het beheerplan blijkt dat de variabliteit in leeftijd tussen de
verschillende bestanden groot is. Een groot aandeel van de bestanden is jong tot zeer jong, toch is er ook
een aandeel oude bestanden.
Op de dreef na heeft het volledige bos een sluitingsgraad > 2/3, een deel van het bos kan als een
hakhoutbos worden gecatalogeerd.
Het Habitatrichtlijngebied waarbinnen het Grootbos gelegen is, werd onder meer aangeduid in functie van
het Stellario-Carpinetum. De basicliene en, in beperktere mate, acidocliene variant van het EikenHaagbeukenbos vormen voor het volledige Grootbos de PNV. Op enkele waardevolle open structuren na, is
het beheer voor de volledige oppervlakte gericht op de instandhouding en verdere ontwikkeling van dit
bostype.
De potenties voor soorten van open structuren en overgangssituaties concentreren zich op enkele
plaatsen in het bos (bospoel en dreef).
Bij een evaluatie van de meerwaarde van de creatie van open structuren op landschapsniveau, is
duidelijk dat het bos uitermate belangrijk is. Het is een volledig geïsoleerd bos in intensief landbouwgebied
met een groot aantal bijzondere soorten gebonden aan een stabiel ecosysteem
De creatie van te grootschalige open structuren is bijgevolg ongewenst. In het beheerplan wordt een
streefpercentage van 5% vooropgesteld aan open plekken (Gorissen, in opmaak). Dit is de ondergrens van
de 5-15% norm die geldt voor domeinbossen (Beheervisie, 2001).
Deze 5% is een bewust minimalistische invulling (gezien de hoge waarden in de bossfeer) maar biedt door
een goed overwogen keuze toch voldoende ruimte
- voor het behoud en ontwikkeling van bestaande open en halfopen structuren (behoud en ontwikkeling
van de lichtrijke dreef en openkappen van de bospoel)
- voor het herstel van kleine open plekken en zomen in functie van een duurzame populatie van de
aanwezige zeldzame soorten van zomen en open plekken. Deze kleine open plekken zijn dan ook strikt
gelocaliseerd op de actuele groeiplaatsen van Purperorchis, Ruig hertshooi en Herfsttijloos.
- voor het creëren van bosranden en overgangssituaties (bv. op de hoeken van bestanden)
Een ingevulde checklist voor voorbeeld 1 is opgenomen in Bijlage 9.
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VOORBEELD 2: DUINDOORNSTRUWELEN
Situering
Uit luchtfoto’s blijkt dat afgelopen 50 jaar aan de westkust het aandeel struweel verdrievoudigde ten nadele
van grasland en mosduin (Provoost & Van Landuyt, 2001). Dit is grotendeels het gevolg van een veranderd
landgebruik. Tot midden de 20e eeuw was begrazing van duingraslanden algemeen, en werd houtige opslag
geoogst als brandhout. Door wegvallen van de begrazing na WO II trad een sterke vergrassing en
verstruweling op. Een myxomatose plaag in de jaren ‘50 zorgde voor een terugval van de konijnenpopulatie
waardoor struwelen verder konden oprukken. Zonder rechtstreekse menselijk ingrijpen zou het duingebied
op termijn grotendeels verbossen.
Waar aan het begin van de 20e eeuw struweel slechts verspreid voorkwam -Gewone vlier en Wilde liguster
waren toen zeldzame soorten-, neemt duindoornstruweel tegenwoordig in de meeste duinlandschappen een
dominante plaats in (Provoost et al., 2004).
Globaal zijn deze duinstruwelen op Vlaams niveau uiterst zeldzaam. Duindoorn-Kruipwilgstruweel beslaat
een oppervlakte van ca. 25 ha; Duindoorn-Vlierstruweel ca. 250 ha en gemengd struweel ca. 340ha (Rappé
et al. 1996). Globaal betekent dit dat spontane struwelen de best vertegenwoordigde habitat zijn in onze
kustduinen, terwijl Duindoorn-Kruipwilgstruweel wel zeldzaam is (Vandenbussche et al., 2001c).
Struweelontwikkeling is vanuit strikt oogpunt van duinspecifieke biodiversiteit in de duinen een positieve
ontwikkeling, hoewel het aantal voor deze habitat kenmerkende soorten beperkt is. Duinstruwelen herbergen
relatief weinig rode lijst soorten, voorbeelden zijn Zuurbes, Tongvaren, Welriekende salomonszegel. De
zomen en ruigten zijn soortenrijker. Verstruweling van het duingebied heeft het belang van zoomvegetaties
duidelijk doen toenemen. Aanwinsten zijn o.m. Prachtklokje, Hartgespan en Borstelkrans.
Anderzijds zijn de vervangingshabitats die met beheer tot de mogelijkheden behoren, bv. kalkrijke
duingraslanden en zeker mosduinen vaak meer gewenst want veel zeldzamere biotopen dan de uitgestrekte
duindoorn- en ligusterstruwelen (De Fré & Hoffmann, 2004).
Bij vergelijken van gegevens van voor 1940 en na 1972 valt op dat verstruweling en verbossing voor een
grote verschuiving binnen de kustflora zorgden. De helft van de nieuwkomers binnen de Vlaamse kustflora
behoort tot de struweel-, bos- en zoomsoorten. Hiervan is meer dan de helft van de planten niet inheems
(Provoost et al., 2004). Ook voor broedvogels, dagvlinders, sprinkhanen en kranswieren zijn deze
veranderingen over het algemeen goed gedocumenteerd (Provoost & Bonte, 2004).
Door verregaande verstruweling en verbossing kunnen de soorten van open duinvegetaties verdwijnen, door
beschaduwing, aanrijking door bladval, en vermoedelijk ook verdroging door een verhoogde transpiratie en
interceptie van neerslag. Vochtminnende planten ondervinden reeds belangrijke hinder van
waterwinningsactiviteiten in het kustgebied en van urbanisatie (o.a. niet-gescheiden rioleringsstelsel).
Feit is dat vele verdroginggevoelige plantensoorten verdwijnen uit het kustgebied en andere vochtminnende
planten een sterke achteruitgang kenden (Honingorchis, Zwarte knopbies, Teer guichelheil), deels door
verdroging, deels door het dichtgroeien van het duinlandschap en de intensivering van de landbouw aan de
binnenduinrand (Provoost et al., 2004).
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Natte tot vochtige plekken zijn het meeste in verdrukking omdat de verstruweling er het snelste verloopt.
Zonder het verwijderen of open maken van struwelen kunnen karakteristieke plantensoorten van
duinkalkmoerassen zich niet meer handhaven.
Anders dan in natte pannen, gebeurt verstruweling in duingraslanden trager, Duindoorn vertoont er zich
weinig vitaal. De ontwikkeling blijft meestal beperkt tot een laag en open struweeltype. Grote grazers zorgen
voor mozaïek waar de kenmerkende plantensoorten zich kunnen handhaven.
Voor broedvogels van open landschappen zoals tapuit of bergeend, zijn grotere open plekken aangewezen.
Wilde liguster doet het beter in de oude landschapstypen. Deze soort kan zich ontwikkelen tot
ondoordringbare klonale massieven. Hier kan de structuur op korte termijn niet bijgestuurd worden door
begrazing en kan ontstruweling aangewezen zijn.
Afweging
Uit de evaluatie van de actuele vegetatie kan besloten worden dat duindoornstruwelen waardevolle
zeldzame biotopen zijn, waardoor onstruwelen niet aangewezen is. Ook de alternatieve open streefbeelden
zijn echter uiterst zeldzame biotopen, en hebben een zeer hoge natuurwaarde.
Afhankelijk van de tijd sinds verbossing/verstruweling heeft een ontbossingsingreep (dus ook de creatie van
open plekken) uiteenlopende potenties voor herstel. Zeker in de jonge duinpannen (10-50 jaar) zijn goede
herstelpotenties en kunnen zich opnieuw populaties vestigen van bv. Honingorchis, Zwarte knopbies, Teer
guichelheil, Parnassia, ..(cfr. Westhoek) (Provoost, pers. med.). Zonder menselijk ingrijpen zijn deze jonge
pannen verbost met duindoorn. Ook in de droge sfeer zijn goede potenties, maar daar mag verwacht worden
dat het herstelproces langer duurt.
Dit is duidelijk een voorbeeld waar zowel de uitgangs- als de streefvegetatie een hoge natuurwaarde
hebben, en waarbij naast zeer lokale argumenten (aanwezigheid van relictpopulaties van soorten van open
vegetatie) ook de landschapsschaal van groot belang zal zijn bij de afweging : wat is momenteel de
verhouding van struweel ten opzichte van andere vegetaties en in hoeverre is een ontstruweling
noodzakelijk/wenselijk voor behoud en ontwikkeling van zowel soorten van struwelen als soorten van open
kortgrazige en kale terreinen ?
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Bijlagen
Bijlage 1: Bijlage : toegevoegd aan ANB-richtlijn 2006/01
Betreft :

Definitie bos – ecologisch streefbeeld van bos

Deze nota omvat een uitgebreide verantwoording over de kwantificering van de definitie voor een open
plek in het bos, zoals vastgelegd in ANB-richtlijn 2006/01 ‘Definitie bos, ontbossen en open plekken
binnen het bos’.
1. Inleiding : wettelijk kader
Bos is een complex en veelzijdig ecosysteem dat diverse functies vervult, waarvan het duurzaam beheer
optimaal aan de noden en verwachtingen van onze maatschappij dient te beantwoorden. Het Bosdecreet
biedt de juridische basis voor een Vlaams beleidskader dat moet leiden tot een dagelijks duurzaam
beheer van onze bossen. De multifunctionaliteit van het bos en een duurzaam bosbeheer zijn o.m. terug
te vinden in:
- Art. 5: het bos kan gelijktijdig verschillende functies vervullen,
- Art. 41, 1ste lid: het beheer van de bossen heeft tot doel… het bosareaal te brengen in
een bestendige staat van veelzijdige functie
- Art. 41 2de lid: de Vlaamse regering stelt criteria voor duurzaam bosbeheer vast en
bepaalt voor welke bossen deze criteria gelden.
Dezelfde lijn van een bos als veelzijdig ecosysteem, kan worden doorgetrokken naar de verschillende
functies die het bos vervult (ecologische, sociale, maatschappelijke en economische functie). Wanneer
gefocust wordt op de ecologische functie van een bos, kan volgens de beheervisie een erg divers
bosbeeld beoogd worden, waarin zowel een meer gesloten structuurrijk bos als lichtrijke bossen met een
ruime variatie aan kleinschalige open plekken een belangrijke plaats innemen.
Art. 3, §2, 3de lid van het Bosdecreet, namelijk de “bestendig bosvrije oppervlakten of stroken binnen het
bos”, biedt de decretale basis om open plekken die deel uitmaken van het bosecosysteem als “bos” te
beschouwen.
2. Ecologisch streefbeeld van het bos
Om in Vlaanderen tot een maximalisatie van de bosdiversiteit te komen is het wenselijk om in elk
ecodistrict een ruim pallet aan bostypes en een variatie qua bosbeeld te realiseren waardoor optimaal
habitat ontstaat voor bosorganismen in de ruimste zin. Hieronder vallen zowel de typische
bosorganismen sensu stricto, de bosovergangssoorten, als organismen van half-open structuurrijke
vegetaties en wastine-achtige landschappen. Eerstgenoemde soortgroep heeft baat bij een ruime
oppervlakte gesloten en structuurrijk bos met voldoende kroonsluiting. Laatstgenoemden zijn
aangewezen op een combinatie van bomen, struiken en open vegetatietypes. Om optimale kansen te
bieden voor zowel de uitgesproken bossoorten als bosovergangssoorten is een grote variatie aan
ruimtelijke configuraties in het bosecosysteem aangewezen.
Bij de expliciete bosorganismen zijn de structuurvereisten van diverse soortengroepen erg uiteenlopend.
Zo treft men bij voorbeeld soorten aan die een open of een gesloten kruidlaag vereisen, een hoge of lage
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grazige of ruige kruidlaag, een naakte humeuze bosbodem, … Bepaalde strikte bosgebonden
organismen kunnen aangewezen zijn op een dichte struiklaag, anderen verkiezen een zeer ijle
onderetage, zoals vaak onder schaduwboomsoorten wordt aangetroffen.
Hetzelfde geldt voor de organismen van bosovergangssituaties, waarbinnen we soortengroepen
onderscheiden die op sterk uiteenlopende ruimtelijke configuraties aangewezen zijn. Hiertoe kunnen
soortgroepen gerekend worden die bij het voedsel zoeken aangewezen zijn op ruimere open plekken en
het bos of de bosrand enkel als nest- en schuilgelegenheid gebruiken, maar ook soorten die op erg
kleinschalige open plekken en een gevarieerde mozaïekstructuur aangewezen zijn, soorten van brede
mantelstruwelen, soorten die een combinatie van naakte bodem en een lage kruidachtige vegetatie met
verspreid staande bomen vergen, etc… Daarnaast treffen we eveneens soortgroepen aan die qua
ecologie het midden houden tussen de echte bossoorten en de soorten van overgangssituaties: de
soorten van lichtrijke bossen met kruidachtige vegetatie, die doorgaans goed gedijen in hakhout- en
middelhoutbossen.
Het bosbeheer wenst op basis van de hierboven vermelde argumentatie de bestaande variatie qua
bosbeeld en bosstructuur te behouden en in de toekomst optimaal te ontwikkelen ten einde een
maximale bosdiversiteit op ecodistrictsniveau te bekomen. Deze denkpiste zal bij het uitstippelen van het
beheer en de opmaak van de bosbeheerplannen een belangrijke insteek leveren om het streefbeeld van
het bos te bepalen en te verantwoorden. De ecologische waarden van het huidige bosbeeld en de
potentiële waarden zullen hierbij als toetsingskader voor een optimalisatie van de ecologische waarden
gehanteerd worden.

3. Cijfermatige benadering van de open plekken binnen een bosecosysteem
Na het kader en de motivatie van het wenselijk bosbeeld te hebben geschetst, rijst de vraag hoe groot de
open plekken kunnen zijn om nog als onderdeel van een natuurlijk bosecosyteem te worden beschouwd.
Hoewel een cijfermatige benadering in een aantal gevallen afbreuk kan doen aan een zuiver inhoudelijke
benadering, wordt gekozen om een maximum grootte te bepalen voor de open plekken, die nog als
onderdeel van een bosecosysteem sensu lato kunnen beschouwd worden. Dit ten einde de behandeling
van diverse ontbossingdossiers en de creatie van open plekken, conform de vigerende wetgeving, in alle
buitendiensten eenduidig en consequent te kunnen toepassen.
3.1. Wetenschappelijke literatuur
Om tot de cijfermatige benadering te komen werd het hierboven geschetste kader getoetst aan diverse
wetenschappelijke literatuurgegevens, o.m. betreffende natuurlijke open plekken in bossen en de
invloedssfeer van het bos en het bosmicroklimaat in relatie tot de boomhoogte.
-

Natuurlijke open plekken in primaire bosecosystemen, de zogenaamde “natural gaps”

Recent paleo-ecologisch onderzoek heeft aangetoond (Mitchell, 2005) dat het natuurlijke landschap in
Noordwest-Europa bestond uit een matrix van bos met open plekken die werden benut door herbivoren
en niet omgekeerd. Over de frequentie en omvang van open plekken in Europese onbeheerde bossen,
bestaat eveneens heel wat literatuurstudie (o.m. uit Kersselaerspleyn in Zoniën, Fontianebleau in
Frankrijk, Hasbrucher en Neubruger Urwälder en Bialowieza – betreffende diverse Beukenbostypes en
alluviale bossen).
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Het aandeel van de “natural gaps” schommelt doorgaans tussen de 2 % en 18 %, waarbij op arme en
zeer natte standplaatsen doorgaans een hoger aandeel aan gaps aangetroffen wordt. Dezelfde stelling
geldt voor de oppervlakte van de gaps, die van nature ook aanzienlijk groter zijn onder aride
groeicondities (arme en moeilijk te doorwortelen sites). Het merendeel van de openingen in natuurlijke
bossen, varieert onder normale meteorologische condities van enkele m2 tot enkele are, met een
gemiddelde meestal tussen 50 en 200 m2. Het merendeel van de natural gaps zijn m.a.w erg klein, maar
toch ontstaan om de tientallen jaren door natuurlijke catastrofen als gevolg van zware stormen gaps van
1000 m2 tot enkele hectaren (over de frequentie van natuurlijke catastrofen lopen de meningen nogal
uiteen). Dergelijke gaps kunnen lange tijd open blijven (tot 10 jaar en langer is zeker niet uitzonderlijk).
In veel oerbossen schommelt het aandeel natuurlijke gaps rond de 15 %, met uitzondering van de zeer
rijke standplaatsen en ideale groeicondities (rijke leembodems zonder hoge of zeer lage grondwatertafel).
Dit pleit voor het behoud van de 15 % norm als maximum aandeel bij de creatie van de open plekken in
een bosecosysteem.
-

Bosmicroklimaat en invloedssfeer van het bos

De invloedssfeer van het bos wordt in de literatuur steeds in functie van de boomhoogte uitgedrukt.
Hierbij worden twee categorieën onderscheiden:
•
•

Een bosmicroklimaat sensu stricto, waarbinnen vegetaties vallen die nog onder sterke
beschaduwing van het bos vallen en die nagenoeg identieke microklimatologische
omstandigheden aan het bos hebben.
De ruime invloedssfeer van het bos, waarbij insolatie, windwerking, temperatuur,
luchtvochtigheid e.d. nog een invloed op de bodem en vegetatie uitoefenen.

Voor de kwantificering van de open plekken die nog duidelijk onder de hierboven omschreven definitie
van een bos in de ruimste zin vallen, komt de tweede categorie het best in aanmerking: het geschetste
streefbeeld laat een ruime variatie toe aan bostypes, inclusief bosranden en overgangssituaties. De
tweede categorie stemt overeen met wat in de beheervisie onder een overgangszone begrepen wordt.
•

•

Het bosmicroklimaat sensu stricto, stemt overeen met één boomhoogte vanaf de rand,
binnen deze rand worden nagenoeg identieke microklimatologische omstandigheden aan
die van het bos aangetroffen. Een open plek met een dergelijke omvang zal hoofdzakelijk
gunstig zijn voor lichtminnende bossoorten en bosorganismen die aangewezen zijn op
een sterke variatie in horizontale structuur.
De overgangszone tot waar de invloed van een bos reikt bedraagt tot 4 maal de
boomhoogte vanaf de rand (overgangszone bevindt zicht tussen 2 tot 4 maal de
boomhoogte). Eens deze grens overschreden wordt, vervalt nagenoeg de
microklimatologische invloed van het bos.

3.2. Kwantificering van de definitie van een open plek als onderdeel van een bos sensu lato

3.2.1. Maximale oppervlakte van de open plek
In de literatuur wordt de invloedssfeer van een bos steeds a.h.v. boomlengte gekwantificeerd. Om tot een
kwantificering te komen van een open plek als onderdeel van een bos, is de boomlengte als basis voor
deze oefening dan ook een voor de hand liggende keuze. Omwille van de werkbaarheid wordt gekozen
voor een standaardnorm die overal in Vlaanderen van toepassing is.
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Wanneer voor een standaardboomlengte voor gans Vlaanderen gekozen wordt, is het hanteren van een
norm gebaseerd op Kempische situaties en (relatief) arme bodems (25 meter) het best verdedigbaar.
Hiervoor kunnen twee argumenten aangehaald worden:
•

•

Hoofdargument is dat de literatuur uitwijst dat de natural gaps van aanzienlijke grootte (> 0,5 ha
tot enkele ha) van nature frequenter voorkomen op armere dan op rijkere bodems. In
ecosystemen op rijke leem- en kleibodems hebben de open plekken groter dan 0,5 ha van nature
een veel kleiner aandeel en hebben bovendien doorgaans een meer tijdelijk karakter (de natural
gaps blijken door de band veel sneller opnieuw dicht te groeien op de rijkere bodems). Het
hanteren van 25 meter als standaardboomhoogte voor Vlaanderen - en dus ook voor de rijkere
bodemtypes - zal bij de kwantificeringsoefening uiteindelijk best het beoogde bosbeeld met
natural gaps benaderen.
Daarnaast stellen we vast dat de ecologisch verantwoorde creatie van open plekken van meer
dan 0,5 ha vaak op de armere bodems gesitueerd is. Bij vergelijking met de open vegetatietypes
op rijkere bodems stellen we tevens vast dat de beoogde open vegetatietypes op schrale
bodems vaak een iets grotere oppervlakte nodig hebben om een leefbare populatie te kunnen
garanderen.

Dit pleit voor een standaardboomhoogte van 25 meter als vertrekbasis om tot een gefundeerde
kwantificering te komen. Binnen het bosconcept dat het Bosbeheer beoogt vallen zowel de open plekken
met een microklimaat dat weinig verschilt van het bosmicroklimaat en de open plekken die nog steeds
onder de invloed van het bos vallen, maar toch een duidelijk ander microklimaat hebben. Eerstgenoemde
overgangszone wordt in de literatuur gekenmerkt door een afstand tot het bos die maximaal 1 maal de
boomhoogte bedraagt. Het tweede type overgangszones en open plekken worden in de literatuur
gangbaar gedefinieerd als de ruimte aanpalend aan het bos op een afstand gelegen tussen 2 tot 4 maal
de boomhoogte. Uitgaande van een boomhoogte van 25 meter, betekent dit een maximumafstand van
100 meter tot het bos als standaardnorm voor Vlaanderen. Dit stemt overeen met een
maximumbreedte van 200 meter voor een open plek door bos omgeven en 100 meter als maximum
breedte voor open plek die grenst aan een bos. Dit leunt vrij goed aan bij het aandeel van de natural gaps
op zowel de armere als rijkere bodemtypes.
Een laatste stap is om deze cijfers te koppelen aan een standaard oppervlakte norm voor Vlaanderen. De
vorm die het best aanluit bij een open plek, waarvan de afstand van het middelpunt tot elk punt aan de
rand net binnen de invloedssfeer van het bos valt, is een cirkel. De oppervlakte van een cirkel met straal
100 meter bedraagt 3,14 ha. Om pragmatische redenen wordt de oppervlakte van deze cirkel herleid tot 3
ha.
De maximale oppervlakte voor een open plek binnen de invloedssfeer van het bos wordt m.a.w.
op 3 ha vastgelegd.
Een bijkomende motivatie voor het werken met deze oppervlaktenorm is dat open plekken die nog binnen
voormelde invloedssfeer van 100 meter van het bos vallen, maar die een veel grotere oppervlakte
hebben dan 3 ha, toch andere en meer extreme klimatologische omstandigheden een rol zullen gaan
spelen: in een heel lange open plek (oppervlakte van meer dan 3 ha, maar met een breedte < 200
meter), kan bijvoorbeeld door de sterke windwerking die hierin een rol zal spelen, de invloedssfeer van
het bos op de open plek, sterk verminderd en gewijzigd worden. Bovendien zal omgekeerd ook de impact
van een heel grootschalige open plek van meer dan 3 ha een grotere invloed op het aanpalende
bosecosysteem uitoefenen. Er kan gesteld worden dat dergelijke open plekken van meer dan 3 ha niet
meer beantwoorden aan het beoogde bosbeeld sensu lato, waarvan open plekken - die nog duidelijk
onder een bosmicroklimaat vallen - wel deel uitmaken.
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3.2.2. Randvoorwaarden waaraan het bos zelf moet voldoen
In de literatuur waarin sprake is van open plekken als natuurlijk onderdeel van een bosecosysteem, wordt
doorgaans gerefereerd naar open plekken die volledig binnen een bos gelegen zijn.
Daarom dienen de volgende twee vragen, betreffende minder expliciete bosuitgangssituaties, te worden
beantwoord:
•
•

Hoe breed moet het bos zijn om een invloed uit te kunnen oefenen op de open plek,
zodanig dat sprake kan zijn van een “open plek die onder de invloedssfeer van het bos
valt”?
Hoe gaat men om met open plekken die niet volledig omgeven zijn door bos ?

Uit de literatuur blijkt dat een kleine oppervlakte bos of zelfs een smalle strook bos steeds een invloed
uitoefent op een aanpalende open plek. Dit kan hoofdzakelijk verklaard worden doordat de hoogte van de
bomen veel groter is dan de hoogte van een open vegetatietype. Doordat een bos een veel groter volume
inneemt en dus een veel grotere biomassa heeft dan om het even welk open vegetatietype, is de invloed
van het bos op de open plek aanzienlijk groter dan omgekeerd.
Op basis van deze vaststelling, wordt voor een pragmatische oplossing gekozen, die de werkelijke
invloedssfeer van het bos zeer goed zal benaderen: er wordt gesteld dat een houtige begroeiing die
beantwoordt aan de definitie van een bos, conform de dienstnota 2006/01, een invloed kan uitoefenen die
tot vier maal de boomhoogte reikt. Concreet betekent dit het volgende : wanneer de open plek omgeven
is door bos dat aan de hierin beschreven definities voldoet, valt deze open plek binnen de invloedssfeer
van het bos en dus onder de definitie van open plek binnen een bos. In het meest extreme geval,
wanneer het om een langwerpige begroeiing gaat, wordt de 10 meter breedte van de houtige vegetatie
als norm gehanteerd. Doordat dergelijke brede lijnvormige elementen een eigen microklimaat hebben en
een eigen bosflora- en fauna kunnen herbergen, wordt ervan uitgegaan dat zij een invloed op de open
plek zullen uitoefenen, die deze van een bos sensu stricto sterk benadert.
Wat de tweede vraag betreft, wordt er van uitgegaan dat een open plek die binnen de invloedssfeer van
het bos valt, ‘grotendeels’ door bos moet omgeven zijn. Dit wordt als volgt kwantitatief ingevuld:
minstens de helft van de omtrek van de open plek moet door bos omgeven zijn. Wanneer dit niet
het geval is, gaat het om een bosrand, waar nagenoeg steeds de oppervlakte van het niet-bosgedeelte
de 3 ha-norm zal overschrijden. Dit betekent dat door windwerking en andere microklimatologische
invloeden van de omliggende open vegetaties, de invloedssfeer van het bos op de open plek sterk zal
worden verminderd en gewijzigd.
3.2.3. Bijkomende randvoorwaarden waaraan het bos zelf moet voldoen bij de creatie van open plekken.
Bijkomende vraag bij de creatie van open plekken: wat zijn de randvoorwaarden waaraan het bos zelf
moet voldoen om de creatie van een nieuwe open plek toe te staan?
1. Een eerste vraag hierbij is: hoe breed moet het bos zijn dat tussen de open plekken in gelegen
is, uitgaande van de creatie van een bosecosysteem dat zo goed mogelijk bij een natuurlijk bos met
‘natural gaps’ aanleunt?
Als randvoorwaarde wordt gesteld dat elk stuk “bos” tussen “open plekken” een minimale
breedte van 100 meter en bij voorkeur 200 meter moet hebben. Deze breedte is op de volgende
stelling gebaseerd: de open plek of overgangssituatie oefent ook zelf een invloed uit op het
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bosmicroklimaat. Er moet dus de garantie zijn dat er wel degelijk sprake is van een bos sensu stricto
met bosmicroklimaat, dat geen invloed meer ondervindt van de open vegetatie. Deze definitie leunt
het best aan bij het concept van een natuurlijk bosecosysteem met natural gaps.
De literatuur vermeldt dat het effect van de open vegetatie op het bosmicroklimaat, duidelijk geringer
is dan omgekeerd (hetgeen vrij logisch is: bos neemt een groter volume in, heeft meer biomassa en
heeft dus een grotere buffercapaciteit). Concreet betekent dit dat als het bos minstens even breed is
als de open plek, er optimaal sprake is van een bos sensu stricto, dat een invloedssfeer uitoefent op
de open plek.
In de literatuur wordt het volgende gesteld: onder de meeste omstandigheden en voor alle
onderzochte
parameters
(bodemtemperatuur,
mineralisatie,
insolatie,
windsnelheden,
luchttemperatuur en relatieve vochtigheid) geldt dat de invloed van de open plek op het bos een
duidelijke invloed heeft op de eerste 25 meter in het bos (te rekenen vanaf de bosrand). Vanaf 50
meter in het bos is er geen enkele invloed meer op het bosmicroklimaat. Om van een
bosmicroklimaat sensu stricto te kunnen spreken is een zekere buffer nodig die niet onder de invloed
van de open vegetatie staat.
Dit betekent dat wanneer het bos tussen twee open plekken minstens 200 meter breed is, er een
centrale kern van minstens 100 meter breed is, die in geen enkele situatie nog onder de
invloedssfeer van de open plek valt en dus als bos sensu stricto kan beschouwd worden. Wanneer
het bos tussen twee open plekken 100 meter breed is, zal de centraal gelegen 50 meter nagenoeg
geen invloed meer ondervinden van de open plek. Bij de creatie van relatief kleinschalige open
plekken (0,5 ha), zal een breedte van 100 meter bos reeds volstaan om centraal een bosmicroklimaat
sensu stricto te behouden. Bij de creatie van open plekken die de 3 ha norm benaderen, is een
breedte van 200 meter aangewezen om garantie te bieden aan een bosmicroklimaat sensu stricto
tussen de open plekken in.
2. Welk aandeel mogen de te creëren open plekken hebben op het bosgedeelte om binnen het
beoogde streefbeeld te vallen?
Om deze vraag te beantwoorden wordt teruggegrepen naar het streefbeeld van een zo natuurlijk
mogelijk ogend bos qua structuur, waarvan een variabel aandeel open plekken deel uitmaakt. In een
natuurlijk bosecosysteem, met een natuurlijk aandeel aan open plekken, varieert het aandeel
doorgaans van enkele % tot maximaal 15 %. Voor de creatie van open plekken wordt dit als limiet
beschouwd voor een gunstige beoordeling.
Bij overschrijding van deze normen kan gesteld worden dat dit niet meer aan het streefbeeld van een
bos sensu lato beantwoordt – dit ongeacht het nut en de verantwoording van deze maatregel. Er kan
gesteld worden dat in een dergelijke situatie, de voorgestelde maatregelen doorgaans bedoeld zijn
om ruimte voor vegetatietypes en leefbare populaties te creëren, die niet meer binnen de ecologische
streefbeelden van een bos horen. Met de creatie van open plekken binnen de bossfeer, worden
immers maatregelen beoogd voor organismen en vegetatietypes die nog steeds een duidelijke band
met een bosecosysteem in de ruimste zin vertonen. Het Bosbeheer meent dat door de combinatie
van de definitie voor een open plek binnen het bos, met de maximum norm van 15% open
plekken/totale bosoppervlakte en de mogelijkheden voor de creatie van een ijl bostype met als
randvoorwaarde een minimale kroonprojectie van 50 %, voldoende mogelijkheden geboden worden
voor de beoogde doelsoorten en bosdoeltypes.
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voor
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van

open

plekken

in

het

bos

en

voor het beheer van bestaande open plekken in het bos
Deze ANB-richtlijn vervangt Bos & Groen dienstnota 2001/2 ‘Visie van het Bosbeheer op de creatie van
open plekken binnen de bossfeer en de uitvoering van kleinschalige ontbossingen ten behoeve van
natuurontwikkeling.’
Deze ANB-richtlijn zal later verwerkt worden samen met de bestaande ‘Richtlijnen voor de beoordeling
van een uitgebreid bosbeheerplan’, d.d. 5 januari 2004, tot één ANB-richtlijn betreffende de goedkeuring
van bosbeheerplannen.
De criteria voor de adviesverlening m.b.t. ontbossingen ten behoeve van natuurontwikkeling zullen
opgenomen worden in de ANB-richtlijn met betrekking tot de toepassing van het Bosdecreet, art. 90bis
(Bos & Groen dienstnota 2005/02).
***
Het creëren van open plekken in het bos is in principe enkel mogelijk indien dit voorzien wordt in een
goedgekeurd uitgebreid bosbeheerplan (zie hierover ANB-richtlijn 2006/01). Dit betekent dat de
beoordeling van een voorstel voor het creëren van open plekken in het bos volledig kadert binnen de
procedure voor de goedkeuring van een uitgebreid bosbeheerplan.
In sommige gevallen kan het creëren van open plekken ook vergund worden via een beperkt
bosbeheerplan (één of enkele open plekken <0,5ha in een privé-bos) of via een machtiging in toepassing
van art. 50 of 81 en 97 van het Bosdecreet (creatie van open plekken zoals voorzien in het richtplan van
een natuurinrichtingsproject of een landinrichtingsproject). Zie hierover ANB-richtlijn 2006/01 onder III.2.
Ook dan worden de criteria toegepast zoals opgenomen in hoofdstuk II van deze richtlijn.
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In hoofdstuk I worden, in afwachting van een nieuwe ANB-richtlijn rond de goedkeuring van
bosbeheerplannen, enkele aspecten van de procedure besproken.
Hoofdstuk II omvat dan de criteria zelf. De beoordeling gebeurt via het doorlopen van een denkschema.
Hierbij wordt bij elke stap verwezen naar het punt van de inhoudstabel van het bosbeheerplan (conform
bijlage I van het BVR van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen) waar de op dat
ogenblik relevante informatie te vinden is.
Hoofdstuk III omvat heel kort enkele richtlijnen met betrekking tot het beheer van bestaande open
plekken in het bos.
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Hoofdstuk I: enkele procedure-aspecten m.b.t. creëren van
open plekken en het beheer van bestaande open plekken,
zoals opgenomen in een uitgebreid bosbeheerplan
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Indienen beheerplan

Na 1 maand:
Ontvangstmelding

Onontvankelijk

Ontvankelijk

Binnen de 30 dagen:
Consultatie van de
bevolking.
(30 dagen)
Bij bosgroep of

Terugsturen met
melding van redenen.

Bosbeheer.

Ontwerp-BHP en verslag consultatie afgeven bij
bosbeheer.
(max. 30 dagen na consultatie)

Toekennen registratienummer.

-Openbaar bos in VEN of SBZ:
advies Natuur
(30 dagen)
- Bos in beschermd landschap:
advies
M&L
(geen
termijn
vastgelegd)

6 maanden

Nodige wijzigingen doorgeven
aan de opsteller

6 maanden tijd voor
aanpassingen

Goedkeuring BHP

Consultatie

6 maanden

De aankondiging dient te gebeuren binnen 30 dagen na
ontvangstmelding in minstens één regionale krant.
Het BHP wordt ter inzage gelegd bij de bosgroep of het
Bosbeheer.
Inhoud:
welk bos + korte beschrijving beheerdoelstellingen
plaats + uren voor inkijken
begin- en einddatum
vermelden: ‘Gedurende deze periode kunnen
opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk gericht worden
aan de bosgroep of het Bosbeheer.
De bosgroep/het Bosbeheer maakt een dossier op met een
bewijs van de aankondiging en een kopie van de ingediende
opmerkingen/bezwaren. Dit wordt bezorgd aan de
opsteller van het BHP. Deze maakt een verslag van de
conultatieronde: op welke manier werd wel of waarom
werd niet rekening gehouden met opmerkingen/bezwaren.
-

Niet in orde: (aangetekend
schrijven) Afkeuring

Eventueel binnen de maand beroep
aantekenen bij het Comité.
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I.1.

Informeel

overleg,

voorafgaand

aan

het

doorlopen

van

de

administratieve procedure.
Om het doorlopen van de administratieve procedure voor goedkeuring van het bosbeheerplan vlot te
laten verlopen is overleg op voorhand tussen de opsteller en het Bosbeheer sterk aan te raden. Op die
manier weet de opsteller nog voor het officieel indienen van het beheerplan wat verwacht wordt en grote
knooppunten kunnen dan tijdig gedetecteerd en eventueel vermeden worden.
Volgende overlegmomenten zijn aangewezen:
- bespreking van de bestandsindeling
- overlopen beheerdoelstellingen
- bespreking van het ontwerp beheerplan (nog voor het officieel ter goedkeuring ingediend wordt).
Voor beheerplannen van openbare bossen in VEN of SBZ, is het aangewezen om al vanaf het moment
van de vaststelling van de beheerdoelstellingen Natuur bij het overleg te betrekken.

I.2. Ontvangstmelding en beoordeling van de volledigheid van het ontwerp
bosbeheerplan
I.2.1. Algemeen
Conform Art. 7 van het BVR van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen wordt een
ontwerp beheerplan in eerste instantie beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid. Het Bosbeheer
dient binnen een termijn van één maand een ontvangstmelding te bezorgen aan de indiener, waarin ofwel
het beheerplan voor verdere behandeling wordt aanvaard of waarin wordt gemeld welke ontbrekende
gegevens er nog aan het Bosbeheer moeten bezorgd worden.
Bij uitgebreide bosbeheerplannen is het beheerplan pas helemaal volledig als ook het verslag van de
consultatieronde aan het beheerplan is toegevoegd en de indiener zo nodig het ontwerp beheerplan
aangepast heeft aan de resultaten van de consultatieronde (art.8, §3). Pas dan wordt het
registratienummer meegedeeld.
Voor de beoordeling van de volledigheid van het beheerplan verwijst het BVR betreffende de
beheerplannen van bossen naar de bijlage I van het besluit. De beoordeling van de volledigheid heeft
enkel als doel vast te stellen of het beheerplan alle nodige gegevens bevat om te kunnen beslissen
over goedkeuring of niet-goedkeuring. De inhoudelijke beoordeling van het beheerplan gebeurt pas
later, eventueel na ontvangst van de ontbrekende gegevens, op basis van de ‘Richtlijnen voor het
beoordelen van uitgebreide bosbeheerplannen’, d.d. 5 januari 2004.
Een ontwerp beheerplan kan dus volledig zijn, ook al is het onmiddellijk duidelijk dat het Bosbeheer het
niet ongewijzigd zal kunnen goedkeuren (omdat bij voorbeeld niet aan de criteria voor duurzaam
bosbeheer voldaan is). Het is belangrijk hier correct over te communiceren met de indiener. Bij de
ontvangstmelding kan aan de indiener bij voorbeeld worden meegedeeld dat het beheerplan ontvankelijk

Bijlage 2 / ANB-richtlijn 2006/04

6

en volledig is, maar dat het bij een eerste lezing al duidelijk is dat om die en die reden het beheerplan niet
ongewijzigd zal kunnen goedgekeurd worden.

I.2.2. toegepast op ‘creëren van open plekken’
-

Is het voorgestelde beheer voldoende concreet en transparant?
Worden de doelstellingen m.b.t. het creëren van open plekken duidelijk omschreven (voor welke
soorten, vegetatietypes, beheerkeuzes en timing)?
Een gefundeerde structurele opbouw van de beheervisie m.b.t. het creëren van open plekken wordt
verwacht (zie ook § 3.2 beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie).
Er dient enerzijds een koppeling van het voorgestelde beheer met de ruimere landschappelijke
omgeving plaats te vinden. Anderzijds dienen de globale richtlijnen op niveau van het beheerplan zo
concreet mogelijk naar streefbeelden en ingrepen op perceelsniveau te worden vertaald.
In geval van procesmatig beheer dienen deze streefbeelden en de beoogde verhouding bos/open
vegetatie op het niveau van de volledige zone met procesmatig beheer te worden beschreven.
Bij het creëren van open plekken moet de verhouding aan vegetatietypes (bos, hooiland, ruigte, …) bij
de na te streven situatie duidelijk weergegeven zijn.

-

Is het duidelijk in welke mate en op welke manier de CDB worden nagestreefd?
Kan uit het beheerplan afgeleid worden of tijdens de looptijd van het beheerplan wordt voldaan aan de
criteria duurzaam bosbeheer?
Dit veronderstelt een duidelijke en kwantitatieve analyse van de uitgangssituatie, en een weergave
hoe deze ten gevolge van de voorziene beheermaatregelen zal evolueren.
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Hoofdstuk II: criteria voor het creëren van open plekken in
het bos
II.1.

Beoordeling

van

de

doelstellingen:

zie

bosbeheerplan,

3.2

Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie
-

Conformiteit met beschermingsstatuut
Zijn de voorgestelde doelstellingen m.b.t. het creëren van open plekken verenigbaar met (of
eventueel in functie van) het beschermingsstatuut van het gebied (SBZ en
instandhoudingsdoelstellingen, beschermd landschap,…) en met de zakelijke en persoonlijke rechten
(erfdienstbaarheden, overeenkomsten,…)?
Cf. 1.1 en 1.7 van het uitgebreid beheerplan.

-

Wordt de vooropgestelde doelstelling m.b.t. natuurbehoud gehaald?
Volgens de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer (BVR 27 juni 2003, indicator 5.3.2) moet in de looptijd
van het beheerplan minimaal 5% van de oppervlakte permanent beheerd worden in functie van het
natuurbehoud. Dit omvat (i) natuurdoeltypes, (ii) bosranden en halfopen ruimtes, mantelzoomvegetaties en (iii) permanente open plekken.
In openbare bossen wordt de eigenaar aangemoedigd de norm van de ‘Beheervisie van de afdeling
Bos & Groen’, d.d. augustus 2001, te hanteren: nastreven van 5-15% van de totale bosoppervlakte
voor permanente open plekken en/of overgangssituaties (mantel- en zoomvegetaties en struwelen).
Het creëren van nieuwe open plekken om te voldoen aan deze norm is slechts verantwoord als uit
het doorlopen van het volledige afwegingskader blijkt dat bijkomende open plekken op het
betreffende terrein leiden tot een belangrijke ecologische meerwaarde. Als uit de eindbeoordeling zou
blijken dat nieuwe open plekken niet aangewezen zijn, dan dient de norm van 5-15% gerealiseerd te
worden op basis van mantel- en zoomvegetaties, struwelen.

-

Zijn de beoogde doelstellingen realistisch en zinvol ?
Zowel voor de bestaande open plekken die in het beheerplan worden opgenomen, als voor de te
creëren open plekken moeten duidelijke en realistische doelstellingen geformuleerd worden, in
overeenstemming met de ecologische gegevenheden van de locatie. Indien deze doelstellingen
ontbreken, of hun haalbaarheid en zinvolheid a priori in twijfel kunnen getrokken worden, moet dit
resulteren in een negatief advies.
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II.2. Beoordeling van de beheermaatregelen: zie bosbeheerplan 4.8 open
plekken
Voor de creatie van open plekken binnen het bos is het belangrijk dat er een duidelijk onderbouwde visie
aan voorafgaat. Die moet blijken uit het ontwerp bosbeheerplan en eventueel uit planningsdocumenten
op een hoger niveau waarnaar verwezen wordt in het ontwerp bosbeheerplan. De afweging of het
creëren van open plekken binnen het bos voor natuurbehoudredenen kan goedgekeurd worden, gebeurt
op basis van de confrontatie tussen deze visie en de onderstaande criteria.
Deze afweging gebeurt a.h.v. het volgende beoordelingsschema dat in de volgende 3 stappen doorlopen
wordt:
1. Kwantitatieve afweging
2. Afweging m.b.t. de meerwaarde van een open streefbeeld t.o.v. bosvegetaties
3. Afweging m.b.t. de realisatie van het streefbeeld.
Tot slot vindt, na de verschillende stappen te hebben doorlopen, een eindbeoordeling plaats van de
ingreep, gekoppeld aan het al dan niet goedkeuren van de geplande ingreep.

II.2.1. KWANTITATIEVE AFWEGING
Bij de creatie van nieuwe open plekken vertrekken we vanuit de definitie van een open plek (cf. punt I.1.7
van ANB-richtlijn 2006/01). Omdat we via de goedkeuring van het bosbeheerplan, streven naar het
zoveel mogelijk benaderen van aandeel en omvang van open plekken in een natuurlijk bosecosysteem,
hanteren we echter bovenop de definitie bijkomend nog twee kwantitatieve criteria m.b.t. de breedte van
het bos tussen de open plekken en de verhouding open plekken/totale bosoppervlakte.
De te creëren open plekken moeten voldoen aan de definitie zoals vermeld in de ANB-richtlijn 2006/01
onder punt I.1.7: maximaal 3ha voor open plekken. De open plekken moeten voor minstens de helft
van de omtrek omgeven zijn door bos.
Bijkomende kwantitatieve criteria:
-

De breedte van het omliggende bos
De breedte van het bos tussen twee open plekken moet minstens 100 meter bedragen en bij
voorkeur 200 meter. De motivatie hiervoor is dat open plekken zelf een invloed op het bos
uitoefenen en dat gestreefd wordt naar open plekken die omgeven zijn door “bos sensu stricto”,
m.a.w. door bos dat geen invloed meer ondervindt van de open plek. Open plekken die omgeven zijn
door een bos, met een typisch bosmicroklimaat, leunen immers het best aan bij het nagestreefde
concept van open plekken in een natuurlijk bosecosysteem. Voor de inhoudelijke motivatie van deze
kwantificering wordt verwezen naar de bijlage bij ANB-richtlijn 2006/01 (Definitie bos – ecologisch
streefbeeld van bos).

-

Verhouding open plekken/ totale bosoppervlakte: maximaal 15 %
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Om tot een cijfermatige benadering van het aandeel open plekken te komen, baseert het Bosbeheer
zich grotendeels op het maximaal aandeel aan natuurlijke open plekken in een natuurlijk
bosecosysteem, de zogenaamde natural gaps.
(Voor een uitgebreide verantwoording: zie nota ‘Definitie bos – ecologisch streefbeeld van bos’ als
bijlage bij de ANB-richtlijn 2006/01.)
Aangezien het creëren van open plekken beoordeeld wordt via de goedkeuring van het
bosbeheerplan, wordt de verhouding open plekken / totale bosoppervlakte berekend op basis van de
totale bosoppervlakte (bos sensu stricto + open plekken binnen het bos) opgenomen in het
voorliggende ontwerp bosbeheerplan.
De 15% gaat over het totaal aandeel aan open plekken binnen de bossfeer, waarbij de bestaande
open plekken binnen de bossfeer meegerekend worden (bosvrije oppervlaktes die niet als open plek
binnen het bos kunnen beschouwd worden conform de definitie onder I.1.7 van ANB-richtlijn 2006/01,
vallen hier niet onder en worden niet meegerekend).
M.O. Deze norm verhouding open plekken/totale bosoppervlakte moet los gezien worden van de norm 515% uit de Beheervisie (zie onder II.1). Deze laatste is bedoeld als stimulans voor omvorming van te
eenvormige structuurarme bossen naar meer natuurlijke bossen. Daarom worden naast de open plekken,
ook de overgangszones meegerekend. De hier besproken norm van maximaal 15% open plekken (zonder
overgangssituaties) is duidelijk bedoeld als bovengrens (rem), om al te sterke ingrepen te voorkomen.

Wanneer in het ontwerp beheerplan de creatie van open plekken voorgesteld wordt, waarbij één of
meerdere van de twee bovenvermelde kwantitatieve criteria overschreden worden, kan het ontwerp
beheerplan niet ongewijzigd goedgekeurd worden.
Bij overschrijding van deze normen kan gesteld worden dat dit niet meer aan het bosbeeld sensu lato
beantwoordt – dit ongeacht het nut en de verantwoording van deze maatregel. Er kan gesteld worden
dat in een dergelijke situatie, de voorgestelde maatregelen doorgaans bedoeld zijn om ruimte voor
vegetatietypes en leefbare populaties te creëren, die niet meer binnen de ecologische streefbeelden
van een bos horen. Met de creatie van open plekken binnen de bossfeer, worden immers maatregelen
beoogd voor organismen en vegetatietypes die nog steeds een duidelijke band met een
bosecosysteem in de ruimste zin vertonen. Het Bosbeheer meent dat door de combinatie van de
definitie voor een open plek binnen het bos, met de maximum norm van 15% open plekken/totale
bosoppervlakte en de mogelijkheden voor de creatie van een ijl bostype met als randvoorwaarde een
minimale kroonprojectie van 50 %, voldoende mogelijkheden geboden worden voor de beoogde
doelsoorten en natuurdoeltypes.
In het geval van overschrijden van de normen zijn er twee mogelijkheden:
- Aan de indiener van het bosbeheerplan kan een alternatief voorgesteld worden of
gevraagd worden een alternatief te formuleren dat wel binnen de boven beschreven normen
past. Indien het Bosbeheer oordeelt dat de beoogde doelstellingen uit het beheerplan kunnen
gerealiseerd worden middels een open plekken beheer binnen de bossfeer, is dergelijke
suggestie aangewezen.
- Uit het dossier kan tevens blijken dat het zinvoller zou zijn om grootschalige open
vegetatietypes (>3ha) of “niet bostypes” te creëren. Aangezien dit dan als ontbossing wordt
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beschouwd, zal het Bosbeheer de indiener dan wijzen op de te volgen procedure nl.
ontheffing van het ontbossingsverbod en een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing,
voorafgegaan door opstellen van MER of bekomen van ontheffing van de MER-plicht. Zie
hierover verder hoofdstuk III in ANB-richtlijn 2006/01 en dienstnota 2005/02 m.b.t. de
toepassing van het Bosdecreet, art.90bis. Hierbij dient al te worden verwezen naar het kader
dat het Bosbeheer hanteert om de ontbossingen ten behoeve van natuurbehoud te
adviseren. Tevens wordt hier bij voorkeur al een richtinggevend advies gegeven over een
mogelijke ontbossing.

II.2.2. AFWEGING M.B.T. DE MEERWAARDE VAN EEN OPEN STREEFBEELD
T.O.V. BOSVEGETATIES
Om te oordelen of het creëren van open plekken een meerwaarde betekent ten opzichte van de huidige
toestand worden de gegevens in het ontwerp beheerplan thematisch benaderd en getoetst aan
onderstaande criteria. De basisvraag hierbij is of het voorgestelde creëren en beheer van open plekken
voldoende gemotiveerd en onderbouwd is m.b.t. deze thema’s. De volgende thema’s komen hierbij aan
bod:
- ruimtelijke context
- historiek: historische kaarten en historische verspreidingsgegevens
- abiotiek
- uitgangssituatie en potenties: bosvegetaties
- uitgangssituatie en potenties: niet-bosvegetaties
- uitgangssituatie en potenties: flora en fauna
- andere.
Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling deze thematische afweging als beoordelaar zelf te maken. Wel
om na te gaan of de voorgestelde ingrepen binnen het ontwerp beheerplan voldoende gemotiveerd
worden m.b.t. deze thema’s. Deze motivatie kan aanwezig zijn in de delen van het ontwerp beheerplan
die expliciet betrekking hebben op open plekken (3.2 en 4.8) of ook binnen specifieke onderdelen van het
beheerplan waar basisinformatie m.b.t. deze thema’s wordt opgegeven (deze worden verder telkens
afzonderlijk vermeld).
In wat volgt worden per thema een reeks specifieke aandachtspunten en criteria vermeld die moeten
helpen om in te schatten of een bepaalde ingreep voldoende gemotiveerd wordt in het beheerplan.
Niet al deze aandachtspunten zijn in alle gevallen van toepassing: de beoordelaar zal zelf moeten
inschatten welke van deze aandachtspunten in het voorliggende ontwerp beheerplan relevant zijn.
Als algemeen principe geldt: hoe hoger de huidige waarde van het bos (op basis van historiek, vegetatie,
structuur, rode lijstsoorten, etc…), des te grondiger de motivatie voor de geplande ingreep moet zijn.

A. Wat is de ruimtelijke context (cf. 1.3, 1.4.2, 1.7 van het ontwerp beheerplan)?
Om de meerwaarde van de ingreep ten volle te kunnen inschatten is het belangrijk om zowel op
lokale als op landschappelijke schaal een goede afweging te maken. Deze afweging moet in het
ontwerp beheerplan gemotiveerd worden.
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Dit afwegingskader streeft een globale meerwaarde op landschappelijke schaal na.
perceelsgebonden redeneren moet vermeden worden. Het ontwerp beheerplan dient dus
geven wat de meerwaarde is van de gekozen locatie voor het creëren van open plekken
ruimere landschappelijke context, en of de betreffende doelvegetatie een
vertegenwoordiger is in de ruime omgeving.

Strikt
aan te
in een
enige

In een aantal gevallen zal de bestaande landschapsstructuur de na te streven ruimtelijke afwisseling van
open en gesloten vegetaties mee bepalen. Betekent de actuele formatie in de ruimere landschappelijke
omgeving een meerwaarde? Of is ze – in relatie met de omgeving – eerder een storende factor? Is er
rekening gehouden met mogelijke stapstenen en/of barrières?
- b.v. een groot boscomplex als enige bos in de wijde omgeving kan het leefgebied zijn van een
aantal typische bossoorten met een groot ruimtegebruik.
- b.v. in een boscomplex kan de inrichting van een open corridor of stapsteen twee belangrijke open
biotopen (b.v. heidecomplexen) met elkaar in verbinding stellen.
Vervult de actuele vegetatie een belangrijke andere functie in het landschap, b.v. een structurerende
functie (benadrukking van de historische landschapsopbouw; cf. beboste hellingen versus open dal), of
een afschermende functie (bos fungeert als visueel scherm ten opzichte van een bebouwde kom of
drukke weg)?
Het belang van een ecosysteem op ecoregioniveau kan eveneens een belangrijke insteek leveren bij het
maken van de beheerkeuzes. Dit houdt in dat de rol van een bepaald ecosysteem en zijn doelsoorten
gekaderd worden in een bepaalde ecoregio. Zo kan bij voorbeeld een relictpopulatie van een schraal
graslandtype in het Brabants district de enige locatie zijn waar nagenoeg nog alle kensoorten voorkomen,
inclusief zeer zeldzame soorten die geen zaadbank hebben, zoals heidekartelblad. Het betreft in dit geval
een uitzonderlijke locatie in die ecoregio, waar het schraal grasland optimaal kan ontwikkelen en waarbij
er zeer goede garanties zijn dat leefbare populaties van de verschillende kensoorten kunnen ontwikkeld
worden. Omgekeerd kan de beoogde open vegetatie een vegetatietype betreffen die nog vrij algemeen
is in zijn ecoregio en waar op de vermelde locatie weinig potenties zijn om het tot volwaardig
vegetatietype te laten ontwikkelen. Dergelijk belang van een open vegetatietype in zijn ecoregio, zal een
belangrijk element zijn bij het beoordelen van de meerwaarde op een ruimere schaal van de creatie van
een open plek.

B. Wat is de historiek van de locatie (cf. 2.1 van het ontwerp beheerplan)?
Gegevens m.b.t. historiek worden in het uitgebreid bosbeheerplan ondergebracht onder 2.1
‘cultuurhistorische beschrijving’, met o.a. verwijzing naar de verschillende beschikbare digitale kaarten.
Ook uit terreinkenmerken kan vaak informatie m.b.t. de historiek afgeleid worden. Historische
verspreidingsgevens geven een indicatie van vroegere habitat/abiotiek. Het historisch voorkomen van
soorten van open vegetatie of van typische bossoorten kan met andere woorden relevant zijn voor de
bepaling van de potenties van de actuele situatie.
De relatie tussen de continuïteit van een biotoop en zijn natuurwaarde is een algemeen geldend principe
in de natuur. Biotopen die zich over een voldoende lange tijd ongestoord konden ontwikkelen, hebben
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meestal een hoge natuurwaarde. De historiek van een locatie kan dus belangrijke aanwijzingen geven in
verband met de waarden en/of potenties zowel voor bos- als voor niet-bosvegetaties.
De (kaart)informatie in verband met de historiek van een bestand vraagt nog enige relativering. De term
‘oudbos’ b.v. staat immers niet garant voor een structuurrijk bos met oude bomen, wel voor een stabiele
omgeving met een langdurig zeer extensief landgebruik en hoge potenties voor oud bosorganismen.
Het samen nemen van informatie uit de historische kaarten en de actuele boskartering levert de nodige
aanvullende informatie, b.v. of het gaat om een oud, ongelijkjarig bestand, of misschien om een jonge
naaldhoutaanplant. Het spreekt voor zich dat oud bos met oude of gemengde loofhoutbestanden met een
rijke structuur extra prioriteit genieten voor het natuurbehoud. De interpretatie van de historiek van de
locatie dient te gebeuren in functie van de actuele en de potentiële vegetatie (gaat het b.v. om oud bos
met een hoge structuurrijkdom, of b.v. om een oud-bossite met een jonge aanplant – al dan niet met
goede potenties voor omvorming tot een ongelijkjarig, structuurrijk gemengd loofbos?).
Algemeen kan gesteld worden dat hoe langer een locatie continu bebost is, hoe rijker en vollediger het
ecosysteem wordt. Bossoorten zijn immers per definitie traag koloniserende climaxsoorten.
-

-

Locaties die continu bebost zijn, hebben een bijzondere historisch (-ecologische) waarde,
ongeacht de soort of leeftijd van de bomen die er voorkomen.
Locaties die reeds sinds Vandermaelen (1850) bebost zijn, of korte tijd werden ontgonnen,
hebben lagere potenties (naar ontwikkeling van ecologische boswaarden) dan oud bos maar
hebben nog steeds veel hogere potenties dan recentere bossen.
Bepaalde bostypes (broekbossen) hebben een kortere ontwikkelingstijd of zijn dermate zeldzaam
(Wintereiken-berkenbos) dat ook de Vandermaelenbossen en ontginningsbossen bijzondere
aandacht en bescherming verdienen. (Ontginningsbos is een bos dat éénmalig ontbost geweest
is,en gedurende een vrij korte periode een andere functie/bestemming had. Bij voorbeeld een
bos dat ten tijde van Vandermaelen geen bos was, maar dat op alle andere historische kaarten
als bos gekarteerd is. Dergelijke bossen hebben vaak een hoge natuurwaarde, doordat tijdens de
kortstondige ontginningsperiode relicten met oude bossoorten zich in stand konden houden, en
nadien hun areaal weer uitgebreid hebben).

Verder leveren ook de historiek voor be/verbossing (welk vegetatietype was er voor de be/verbossing;
hoe lang geleden?) en het vroegere beheer mogelijke informatie m.b.t. potenties voor niet-bosvegetaties:
- Bij herstel van heide op historische heidegronden uit bosbestanden zou de beschikbaarheid van
voldoende (struikhei)zaden geen knelpunt vormen, tot gemiddeld 50 jaar na de aanplant.
- ‘Oud bos’, ontgonnen tussen 1880 en 1940 kan ook goede herstelpotenties hebben voor
heidevegetaties(cf. Vlaamse zandrug).
- Diepe omploeging en beakkering is in de meeste gevallen nefast voor de zaadbank van
doelsoorten.
- Het bemestingsregime in het verleden: overbemesting kan problematisch zijn voor de myccorhiza
in heidevegetaties.

C. Wat is de abiotische situatie van de locatie (cf. 2.1, 2.2 van het ontwerp beheerplan)?
Is er een geschikte abiotiek of zijn er realistische verwachtingen voor herstel van een voldoende
geschikte abiotiek voor de doelvegetatie?
- Relatie tot voormalig landgebruik
- Relatie met actuele omgeving (hydrologie, nutriëntenstatus, bodem, expositie, oriëntatie…).
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Bestaat de mogelijkheid dat de ingreep een veranderde abiotiek als gevolg heeft en eventueel leidt tot
een ongunstig effect op de omringende (bos)vegetatie?

D. Wat is de uitgangssituatie en welke potenties zijn aanwezig m.b.t. bosvegetatie (cf.
2.3.1., 2.3.2 van het ontwerp beheerplan)?
-

aanwezigheid van zeldzame bosvegetatietypes en struweeltypes

- Vo – oligotroof elzenbos met veenmossen
- Vt – venig berkenbos
- Vc – elzen-essenbos van bronnen en bronbeken
- Vf – vochtig of vrij vochtig elzen-eikenbos met eventueel haagbeuk
- Qd – zuur duinbos
- Ql en Fl – eiken- en beukenbos met witte veldbies
- Es – ravijnbos op zure bodem
- Fm – beukenbos met parelgras en lievevrouwbedstro
- Ru en Rud – ruderaal olmenbos
- Qk en Fk – eiken-haagbeukenbos en beukenbos op kalkhoudende bodem
- Ek – ravijnbos in kalkrijke gebieden
- Sg – brem en gaspeldoorn
- Sp – doornstruweel
- Sk – struweel op kalkhoudende bodem
- Sm – gagelstruweel
- So – vochtig wilgenstruweel op venige, voedselarme, zure bodem
- Sd – duindoornstruweel.
De creatie van een open plek in deze zeldzame bos- en struweeltypes wordt in principe niet toegestaan.
Wanneer echter een gefundeerde afweging op een ruimer landschapskader wordt gemaakt, kan de
maatregel wel aanvaard worden. Bovendien geniet een stapsgewijze aanpak via experimenten, die –
mits succesvolle resultaten – kunnen uitgebreid worden, hier de voorkeur. Een alternatief is dat verwezen
kan worden naar succesvolle experimenten die onder analoge condities hebben plaatsgevonden
(voormalige creatie van open plekken in nabije omgeving, op plaats met zelfde historiek en abiotiek,…).
Het gaat immers om ingrepen in zeer zeldzame vegetatietypes, waar niet licht mag mee omgesprongen
worden. Succes dient verzekerd te zijn, zonder een garantie op de beoogde meerwaarde op een ruimere
landschapsschaal, zal deze maatregel niet goedgekeurd worden.
-

aanwezigheid van een goed ontwikkeld bostype

Ook de aanwezigheid van een goed ontwikkeld bostype met een natuurlijke samenstelling en goede
vertegenwoordiging van zijn kensoorten wijst op belangrijke natuurwaarden. Zo is een goed ontwikkeld
Zomereiken-berkenbos of Wintereiken-beukenbos met een natuurlijke boomsoortensamenstelling en
kruidlaag (inclusief aanwezigheid van oud-bosindicatoren) bijzonder zeldzaam in Vlaanderen. Voor de
creatie van open plekken in derglijke bostypes wordt volgens hetzelfde principe geadviseerd als voor de
hierboven beschreven zeldzame bosvegetatietypes.
-

structuurrijkdom van de bosbestanden
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Uit punt 2.3.2 van het uitgebreid beheerplan (bestandskenmerken, boomsoortensamenstelling en
dendrometrische gegevens) kan een inschatting gemaakt worden van de structuurrijkdom.
Algemeen geldt dat hoe rijker de structuur van het bosbestand, hoe voorzichtiger we moeten
omspringen met het creëren van open plekken.
-

potenties voor de ontwikkeling van een goed ontwikkeld bostype

In bepaalde bostypes (b.v. uitgestrekte dennenbossen in de Kempen) is de ontwikkeling van een
open vegetatie bijna steeds verdedigbaar vanuit het oogpunt van natuurwaarde. Hier moet niet enkel
afgewogen worden aan de huidige bosstructuur, maar moeten ook de potenties op langere termijn
overwogen worden (bvb. m.b.t. bosomvorming, structuurrijkdom, vegetatieontwikkeling). Indien het
creëren van open plekken wordt voorgesteld in bestanden met goede mogelijkheden voor omvorming
naar structuurrijke bestanden (af te wegen aan bv. natuurlijke vegetatiedynamiek, bestandsleeftijd,
standplaats) kan overwogen worden een alternatieve locatie te vragen.
In die gevallen waar de creatie van grote open plekken wordt overwogen in bosbestanden met een hoge
natuurwaarde, moet nagegaan worden of er in de onmiddellijke omgeving van het bos haalbare,
eventueel meer geschikte locaties zijn voor open structuren die eenzelfde functie kunnen vervullen als de
vooropgestelde open en halfopen structuren.
- Als gevolg van de hogere potenties van herstel van de meeste doelvegetaties vanuit bos (t.o.v.
vanuit ander voormalig landgebruik) zullen andere, eventueel meer geschikte locaties zich
meestal ook binnen bos bevinden. Het is mogelijk dat er bij voorbeeld in een spontane
berkenopslag de creatie van een grote open plek wordt voorgesteld voor heideherstel, terwijl in
de onmiddellijke omgeving een naaldbestand meer zou aangewezen zijn voor de realisatie van
dezelfde doelstelling.
- De redering op landschapsschaal voor de realisatie van een natuurwinst zal in de praktijk
belemmerd worden door de sterk versnipperde eigendomsverhoudingen van het bosareaal in
Vlaanderen.
Het bovengenoemde naaldbestand is b.v. in eigendom van een (andere) privé-eigenaar en heeft
houtproductie als hoofdfunctie. De eigenaar is niet bereid om aan open plekken beheer te doen.

E. Wat is de uitgangssituatie en welke potenties zijn aanwezig m.b.t. niet-bosvegetaties
(cf. 2.3.3. van het ontwerp beheerplan)?
-

Zijn er open vegetaties of relicten van open vegetaties aanwezig in en rond de locatie?

Het herstel van zeer zeldzame vegetaties in Vlaanderen op plaatsen waar herstel bijna zeker
succesvol is, maakt deel uit van een multifunctioneel bosbeleid. In het bijzonder wordt gelet op:
- Ce: vochtige of natte heide
- Cg: droge heide
- Hn: zure borstelgrasvegetatie
- M.: moerasvegetaties
- Hk: kalkgraslanden
- Hm, Hmo, Hme: Blauwgraslanden.
Opmerking: Enkel voor een goed ontwikkelde en soortenrijke heide, vermeldt de literatuur een
noodzakelijke oppervlakte van 5ha (oppervlaktenorm waarvoor ook 50% van de faunasoorten kan
gedijen in een leefbare populatie). Voor de overige vegetatietypes biedt de 3ha norm volgens de
literatuur mogelijkheden om een goed ontwikkeld vegetatietype in stand te houden of te creëren.
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Uiteraard dienen de in de literatuur vermelde cijfers enkel als richtinggevend te worden beschouwd
en dienen de oppervlaktedoelstellingen gelinkt te worden aan de specifieke doelstellingen die beoogd
worden. Zo kan de creatie van kleinschalige plekken heide (< 3ha) voor bepaalde kritische
ongewervelden reeds erg zinvol zijn, zonder dat hierbij een soortenrijke heide beoogd wordt. Voor
bepaalde kritische faunasoorten van moerasvegetaties kan de 3ha norm dan weer verre van
toereikend
zijn.
Daarom is het van belang dat in het beheerplan de beheerdoelstellingen en de beoogde soorten
voldoende gespecificeerd zijn, teneinde de slaagkansen op basis van de vooropgestelde
oppervlaktenormen goed te kunnen inschatten en de maatregel degelijk te kunnen adviseren.
-

aanwezigheid van een goed ontwikkeld open vegetatietype

Net zoals bij de bossen is het van belang te wijzen op de waarden van een goed ontwikkeld open
vegetatietype met een natuurlijke samenstelling en goede vertegenwoordiging van zijn kensoorten.
De aanwezigheid van een goed ontwikkeld kamgrasland kan bij voorbeeld op regionaal niveau van
belang zijn.

F. Wat is de uitgangssituatie en welke potenties zijn aanwezig m.b.t. fauna en flora (cf.
2.3.3., 2.3.4. van het ontwerp beheerplan)?
Het beheerplan moet voldoende informatie bieden over de aanwezigheid van de soorten: gaat het om
een leefbare populatie of om een relict, is de soort jaarlijks aanwezig, gaat het om historische gegevens,
… Een inschatting van de impact van de voorgestelde beheermaatregel op de beoogde (doel)soorten
moet min of meer uit het beheerplan af te leiden zijn: zullen de populaties (of individuen/broedkoppels –
afhankelijk van de soortengroep en de gedragingen van de soort) nadeel/voordeel ondervinden of
bedreigd worden door de creatie van een meer open vegetatie? Volstaan de oppervlaktes aan open
vegetatie voor de in het beheerplan vermelde (doel)soorten? Omgekeerd dient men ook garantie te
hebben dat er voor de typische bossoorten nog een voldoende grote oppervlakte habitat is om een
stabiele (deel)populatie te kunnen behouden, na creatie van een eventuele open plek.
Onderstaande vragen kunnen bij de beoordeling als leidraad dienen. Het is echter niet steeds mogelijk
om op onderstaande vragen een zinvol antwoord te formuleren. Veel van bovenstaande aspecten zijn
niet of nog onvoldoende gekend voor de meeste soorten. De cijfers in de studie “Afwegingskader voor de
creatie van open plekken en de uitvoering van kleinschalige ontbossingen in functie van
natuurontwikkeling (Govaere en Vandekerkhove, 2005” kunnen hier als richtinggevende aannames van
grootte-ordes gebruikt worden, maar mogen zeker niet als absolute waarden toegepast worden. Indien
nodig/gewenst kan voor concrete ontwerp beheerplannen advies gevraagd worden aan de Centrale
Diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos.
In het bijzonder wanneer onvoldoende informatie beschikbaar is, is een stapsgewijze aanpak via
experimenten aangewezen. In het beheerplan kan voorzien worden dat bij een gunstige evaluatie van het
experiment met duidelijk omschreven doelstellingen, de ingreep uitgebreid wordt. Het werken met een
experiment of verwijzen naar analoge situaties, waardoor een goed zicht ontstaat op de slaagkans bij de
creatie van open plekken, is zeker noodzakelijk wanneer de huidige boswaarden als hoog ingeschat
worden.
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-

Zijn er bijzondere flora- en fauna waarden aanwezig in en rond de locatie?

-

Welke zijn de actueel voorkomende bijzondere soorten en de vermoedelijk verdwenen soorten, in
het gehele boscomplex én de aangrenzende kilometerhokken? Zijn er indicatorsoorten van goed
ontwikkelde vegetatietypes aanwezig en zijn er Rode Lijstsoorten? Bijzondere aandacht gaat naar
oudbos flora en soorten van de doeltypes in de open en halfopen sfeer.

-

Wat is de relevantie van de ingezamelde fauna- en floragegevens voor de eventuele creatie van
meer open vegetaties?

-

Wat zijn de potenties voor ontwikkeling of herstel van flora- en faunawaarden?

Uit het beheerplan moet blijken dat de doelsoorten (indien aanwezig) van het open plekkenbeheer met
succes kunnen ontwikkelen/terugkomen. Dit kan blijken uit een onderbouwing van de volgende vragen:

-

Voor flora:
Wat zijn de potenties van de zaadbank?
Werd een zaadbankonderzoek uitgevoerd?
Concurrenten in de zaadbank?
Werd een kleinschalige plagtest uitgevoerd?

-

Voor flora / fauna:
Welke soorten zijn nog aanwezig die wijzen op potenties voor herstel?
Zijn er aanwijzingen van relictpopulaties van bijzondere soorten ter plaatse?
Wat zijn de verbreidingseigenschappen van de relictsoorten in de nabijheid?
Zijn er realistische verwachtingen dat de doelsoort het gebied kan bereiken?
In een voldoende aantal om er zich in een duurzame (deel) populatie te vestigen?
Is het gebied voldoende groot om een duurzame (deel)populatie te dragen?
Of om als stapsteen/corridor in een groter habitatnetwerk van betekenis te zijn?
Wordt voldoende rekening gehouden met specifieke soortvereisten, niet alleen naar grootte, maar ook
naar inrichtingen van deelhabitat, habitatcomplexen, verhouding gesloten, open vegetatie, licht,
schaduw etc.,…?
Zijn er concurrerende soorten in de actuele vegetatie die evt. herstelsucces hypothekeren?

-

Is de voorgestelde oppervlakte voldoende groot / te groot?

-

Stemt de oppervlakte van de voorgestelde te creëren open plekken overeen met de minimale
oppervlakte van de biotoop waarvoor wordt aangenomen dat een gemiddeld aantal typische
faunasoorten
kan
voorkomen?
Stemt de oppervlakte van de voorgestelde te creëren open plekken overeen met de oppervlakte
vereist voor een zeer goed ontwikkelde vegetatie met meer dan 75% van de er zich voortplantende
doelsoorten?

-

G. Zijn er overige elementen die pleiten voor behoud van de bosvegetatie?
-

Zijn er elementen in de bestanden aanwezig die pleiten voor behoud van de bosvegetatie?
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De aanwezigheid in de bosbestanden van (cultuurhistorische) elementen die eventueel
bedreigd/vernietigd zouden kunnen worden door het creëren van open plekken is van belang voor de
afweging om de creatie van de open plek al dan niet toe te staan (cf. 2.1 van het ontwerp beheerplan).
Mogelijk voorkomende elementen zijn: een afbindboom of andere boom met cultuurhistorische waarde,
een arboretum, een doolhof, hoogstamboomgaard, een uitzonderlijk dikke en oude knotboom,
dreven(patronen), grafheuvel, motte, laagoven, talud, boswal, terrasstructuren, of (heel uitzonderlijk) een
eendenkooi.
Nochtans kunnen een aantal van de opgesomde elementen net zo goed in een open vegetatie
voorkomen (b.v. motte, grafheuvel), en worden niet per definitie door het creëren van open plekken
vernietigd. Omwille van cultuurhistorische redenen kan het toch aangewezen zijn om de site te laten
zoals ze is.

II.2.3. AFWEGING M.B.T. DE REALISATIE VAN HET STREEFBEELD
Hier wordt nagegaan wat het meest wenselijk schaalniveau is voor de creatie van de open plek binnen de
bossfeer. Tenslotte wordt de praktische haalbaarheid van uitvoering van de ingreep getoetst evenals de
mogelijkheid om het beoogde streefbeeld in stand te houden.

A. Op welk schaalniveau worden de doelstellingen van het streefbeeld gerealiseerd?
Voor de realisatie van een open streefbeeld houdt dit afwegingskader een conservatieve premisse aan:
wanneer de doelstelling via kleinschalige open plekken binnen de bossfeer (<0,5ha) kunnen gerealiseerd
worden, genieten deze de voorkeur. In natuurlijke bosecosystemen heeft dit type open plekken van
nature een groter aandeel en bovendien is hun impact op het bosmicroklimaat geringer. Niettemin kan in
sommige gevallen het creëren van grotere open plekken (0,5ha-3ha) omwille van de meerwaarde voor
het natuurbehoud wèl noodzakelijk zijn.
Voor welke doelstellingen is het noodzakelijk grote open plekken te creëren (0,5ha-3ha), en voor welke
streefbeelden zal het doorgaans voldoende mogelijk zijn een zelfde meerwaarde te realiseren aan de
hand van kleine open plekken (<0,5ha) en andere reguliere beheermaatregelen, b.v. beheer van brede
mantel- en zoomvegetaties?
In de mate van het mogelijke wordt getracht de nagestreefde doelstellingen te realiseren via het creëren
van kleine open plekken van 0,5ha aaneengesloten oppervlakte (cf. conservatieve premisse).
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is realisatie van een open streefbeeld
wenselijk?

nee

STAP 1

ja

STAP 2

ja

STAP 3

Behoud of omvormen tot een
soorten- en structuurrijk
gemengd gesloten inheems
bos

ja

afweging meerwaarde

is realisatie van het streefbeeld mogelijk via
kleinschalig open plekken beheer binnen de
bossfeer (< 0,5 ha)?

kleinschalig open
plekken beheer;
mantel- en
zoombeheer

nee
is realisatie van het streefbeeld mogelijk via ijl
bostype met open plekken?

ijl bostype met open
plekken

nee
afweging realisatie

kleinschalige open plek / grootschalige open plek binnen bossfeer
is realisatie van het streefbeeld mogelijk
via een grootschalig open plekken
beheer binnen de bossfeer (0,5 - 3 ha)?

ja

nee

is dit bosbestand de
beste keuze? (ifv
potenties en actuele
waarde van het bos)

is een ontbossing
nodig?

STAP 4
nee

ja

grootschalig open
plekken beheer
binnen de bossfeer
op andere locatie

grootschalig open
plekken beheer binnen
de bossfeer

ontbossing

bijkomende afweging, toenemend belang van ruimere
landschapsschaal en toename v/h ecologisch belang van de
doelsoorten en vegetatietypes op ecoregioniveau
(buiten kader van deze richtlijn)
afweging
ontbossing

Samengevat kan de natuurwaarde van een boscomplex geoptimaliseerd worden door een combinatie
van:
STAP 1: het behoud of omvorming naar soorten- en structuurrijk gemengd gesloten inheems bos (al
dan niet door nietsdoen-beheer)
STAP 2: het creëren van kleine open plekken binnen de bossfeer (< 0,5ha)
STAP 3: de omvorming naar een ijl bostype met kleine open plekken binnen de bossfeer (<0,5ha),
via regelmatige en cyclische kappingen (hak- en middelhoutbeheer, ijl hooghout, …)
STAP 4: creëren van grote open plekken binnen de bossfeer in functie van een open streefbeeld
(0,5-3ha); nagaan of er een alternatieve geschikte locatie is waar de doelstellingen van het open
streefbeeld kunnen gerealiseerd worden.
Hierbij vormen deze alternatieven als het ware een cascadesysteem (zie stroomdiagram hierboven).
Een eventuele volgende stap, waarbij een ontbossing wordt overwogen, valt buiten het kader van deze
richtlijn. Zie hierover verder hoofdstuk III in de ANB-richtlijn 2006/01 en B&G dienstnota 2005/2 over de
behandeling van ontbossingsdossiers.
Oppervlakte zal een belangrijk criterium zijn om op bovenstaande vraag een antwoord te formuleren.
Hoewel de in de literatuur vermelde noodzakelijke oppervlaktes voor leefbare populaties van open
vegetatietypes niet als absolute waarden mogen beschouwd worden, kunnen deze cijfers als
richtinggevende elementen bij de beheerplanning gebruikt worden:
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-

-

0,5ha: de meeste open streefbeelden: heischrale graslanden, dotterbloemgrasland, natte ruigte,
rietland…
2,5ha: bloemenrijke graslanden
5ha: heide: dit betekent dat wanneer de creatie van een soortenrijk en goed ontwikkeld
heideterrein beoogd wordt, dit best niet via een open plekken beheer binnen de bossfeer gebeurt,
aangezien de bovengrens hiervoor 3ha is; uiteraard kunnen op kleinere schaal wel degelijk
zinvolle en nuttige maatregelen getroffen worden voor heide gebonden soorten, zonder hierbij
persé een volledig en goed ontwikkelde heidevegetatie na te streven
15ha: stuifduinen: kleinere stuifzandkopjes tot 3ha zijn een gerelateerde biotoop, nog net relevant
voor dit afwegingskader; herstel van een zichzelf regulerend stuifduinencomplex is helemaal niet
relevant voor dit afwegingskader; hiervoor zijn enkele honderden ha nodig.

Bovenstaande oppervlaktes zijn minimale oppervlaktes waarbij mag verwacht worden dat minstens de
helft van alle faunasoorten die in de betrokken biotoop voorkomen, er een voldoende grote habitat vinden
om zich voort te planten.
Het is duidelijk dat naargelang de nagestreefde doelstellingen hier in meer of mindere mate kan van
afgeweken worden. Voor een aantal kritische plantensoorten en fauna-elementen gebonden aan het
vegetatietype, kan de norm ruimschoots volstaan, voor andere soorten dan weer helemaal niet. Ook de
situering van de te creëren open plek in een ruimer netwerk, m.a.w. als subpopulatie van een
metapopulatie, kan een belangrijke insteek leveren bij de motivatie van de gewenste grootte van de open
plek.
Tevens is het van belang op het behoud van een zeldzame plantenvegetatie als mogelijke doelstelling te
wijzen. In dit geval is het zeker zinvol, zelfs noodzakelijk kleine relicten ervan te beschermen en
versterken, b.v. door plaatselijk openingen in het kronendak te maken.
Anderzijds bieden net grotere habitats in sommige gevallen plaats aan de meer kritische doelsoorten voor
het natuurbehoud (b.v. tapuit, wulp, ...). Omwille van de oppervlaktevereisten van deze soorten, zijn ze
niet relevant voor de creatie van open plekken.

B. Hoe gebeurt de praktische uitvoering en de opvolging?
-

Zijn er voldoende mankracht en middelen beschikbaar voor een correcte en effectieve uitvoering van
de werken?
Zijn er voldoende mankracht en middelen beschikbaar voor de opvolging en een verder gezet beheer
van de open vegetatie?
Welke beheerkeuzen zullen gemaakt worden? B.v. begrazen, maaien… Zijn deze beheerkeuzen
geschikt voor het beoogde doel?
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II.2.4. EINDBEOORDELING CREËREN OPEN PLEKKEN: SCHEMA
Uiteindelijk wordt op basis van alle in het proces beschreven vragen en informatie een eindbeoordeling opgesteld. Indien de te creëren open plek voldoet aan
alle kwantitatieve eisen (definitie open plek binnen het bos), wordt getoetst of het voorstel een meerwaarde heeft op een ruimer landschapsniveau.
Vervolgens wordt geoordeeld of de creatie van een open plek verantwoord is rekening houdend met de historiek, de abiotiek, de uitgangssituatie (met de
daaraan gekoppelde waarden) en de potenties van de locatie. Indien het antwoord positief is, wordt nagegaan of er voor het meest aangewezen schaalniveau
gekozen wordt. Indien dit niet het geval is, worden best een aantal alternatieven voorgesteld. Finaal wordt de beheervorm en zijn praktische uitvoering
beoordeeld. Ook hier kunnen alternatieven voorgesteld worden.

1. kwantitatieve afweging (cf. deel I)
- grootte open plekken <3ha en
voor minstens de helft van de
omtrek omgeven door bos?
- Bos tussen de open plekken
minstens 100 meter breed en bij
voorkeur 200 meter
- verhouding open plekken/totale
bosoppervlakte <15%?

aan elk van de 3 kwantitatieve voorwaarden wordt verder naar afweging 2
voldaan
aan één of meer kwantitatieve voorwaarden wordt niet
voldaan

-

-

aanpassing grootte en/of aantal open plekken
voorstellen (is enkel nuttig indien ook afwegingen 2
en 3 positief zijn)
verwijzen naar procedure ontbossing + al een
preadvies

- creëren open plek levert een globale
verder naar afweging 3
2. afweging meerwaarde open streefbeeld
meerwaarde
op
landschappelijke
schaal
– bosvegetatie (cf. deel II)
- abiotiek is geschikt voor het creëren van de
- ruimtelijke context (II.A)
open plek
- historiek (II.B)
- rekeninghoudend met historiek,
- abiotische situatie (II.C)
uitgangssituatie en potenties, wordt
- uitgangssituatie en potenties
geoordeeld dat het creëren van de open plek
bosvegetaties (II.D)
mogelijk en wenselijk is en dat dit opweegt
- uitgangssituatie en potenties niettegen het verdwijnen van de bosvegetatie
bosvegetaties (II.E)
- uitgangssituatie en potenties flora
- creëren open plekken kan niet toegestaan worden:
aan één of meerdere van de bovenstaande
en fauna (II.F)
aanpassing beheerplan voorstellen
- andere elementen die pleiten voor voorwaarden wordt niet voldaan
bosbehoud (II.G)
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3.
afweging
realisatie
van
streefbeeld
(cf. deel III)
- schaalniveau (III.A)
- praktische uitvoering (III.B)
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-

schaalniveau is geschikt
middelen en mankracht realistisch
beheermaatregelen zinvol
schaalniveau niet geschikt
middelen en mankracht lijken ontoereikend
beheermaatregelen niet geschikt

-

creëren open plekken kan goedgekeurd worden

-

aanpassing schaalniveau voorstellen
wijzen op tekort ...
alternatieven voorstellen
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Hoofdstuk III: beheer van bestaande open plekken in het bos
Bestaande open plekken binnen het bos die voldoen aan de definitie zoals opgenomen in ANB-richtlijn
2006/01 ‘Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos’, onder punt I.1.7, en die opgenomen
worden in het beheerplan, dienen een gepast beheer in functie van natuurbehoud te krijgen. Deze
afweging kan gebeuren zoals beschreven in Hoofdstuk II onder deel II.2.3. B.
Bestaande bosvrije oppervlaktes die niet voldoen aan de definitie van een open plek binnen het bos zoals
opgenomen in ANB-richtlijn 2006/01 ‘Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos’, onder
punt I.1.7 maar die toch conform de ANB-richtlijn deel I.2 worden opgenomen in het bosbeheerplan,
dienen op dezelfde wijze beoordeeld te worden. Het advies met betrekking tot deze open ruimtes is
echter niet bindend, aangezien deze niet onder de toepassing van het Bosdecreet vallen.

Marleen Evenepoel
Administrateur-generaal
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Bijlage 3: Bespreking en beschrijving van de onderscheiden
vegetatietypes in de open of halfopen sfeer en in de bossfeer
In de praktijk zal de creatie van open plekken vooral gericht zijn op de creatie of het herstel van (droge
en natte) schrale graslanden, (droge en natte) heide, stuifduinen, bloemenrijke hooilanden en
moerasvegetaties.
In worden de types beschreven: hoe zijn ze te herkennen, te beheren; en wat zijn de potenties voor
herstel ervan?
Hiertoe werd de indeling gemaakt:
Schrale vegetaties op zandgrond
Vochtige en natte graslanden en moerasvegetaties in valleien
De natte schrale vegetaties en blauwgraslanden werden samen besproken en situeren zich op de grens
tussen beide indelingen. Er werd geopteerd om ze bij de schrale vegetaties op zandgrond te bespreken.

1
1.1

Schrale vegetaties op zandgrond

1.1.1
1.1.1.1

Vochtige en natte heide en laagveen
Beschrijving

Open,

laagblijvende

begroeiing

van

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

de

bleekgroene

kleur

van

Witte

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

Natte heide is eigenlijk een verzameling van een groot aantal verschillende vegetatietypen die meestal in
complex voorkomen en waarvan de soortensamenstelling in belangrijke mate bepaald wordt door het
plaatselijk heersende grondwaterregime en door het beheer. Zo ontstaan onder invloed van een
uitwendige stressfactor (betreding/overstroming) of door plaggen snavelbiesvegetaties met een meer
open structuur dan de Gewone dopheide vegetatie. Samen kunnen de vegetaties van de natte heide
complexe mozaïekpatronen vormen met o.a. snavelbiesvegetaties, borstelgraslandjes, heischrale
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graslanden,
droge
heide,
kleine
zeggevegetaties,
veenslenken
en
veenbulten,
oeverkruidgemeenschappen en gagelstruwelen. Op plaatsen waar geplagd werd, vestigen zich
pioniervegetaties.
1.1.1.2 Kenmerkende soorten (9)
Bruine snavelbies, Beenbreek, Kleine zonnedauw, Witte snavelbies, Moeraswolfsklauw, Gewone dophei,
Gevlekte orchis, Heidekartelblad, Klokjesgentiaan, Veenpluis; Ronde zonnedauw, Zompzegge, Zwarte
zegge, Veenbies, Snavelzegge, Knolrus, Veelstengelige waterbies,…
1.1.1.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Gewone dophei, Kleine zonnedauw, Klokjesgentiaan, Veenpluis, Ronde zonnedauw, (Witte en bruine)
snavelbies, Heidekartelblad, …
1.1.1.4 Zeer zeldzame en bedreigde soorten (9)
Slijkzegge, Veenbloembies, Eenarig wollegras, Echt melkviooltje, Kleine veenbes, Lavendelhei (Atl.
Heide), Tweenervige zegge (Atl. Heide),…
Verder is natte heide van een geschikte biotoop voor fauna : een aantal dagvlinders (o.a. Heideblauwtje,
Gentiaanblauwtje, Bont dikkopje en Groentje), reptielen en amfibieën (o.a. Heikikker, Levendbarende
hagedis ), en vogels (o.a. Boomleeuwerik, Boompieper, Roodborsttapuit, Grutto, Wulp) (1).
1.1.1.5 Voorkomen
Dit vegetatietype ontwikkelt zich op zeer natte tot matig natte, zure tot matig zure en al of niet venige
zand- en leemgronden. De oppervlakte natte en vochtige heide in Vlaanderen bedraagt minimaal 689 ha
en maximaal 1505 ha (8).
1.1.1.6 Regulier beheer
Indien de grondwatertafel permanent hoog blijft kan een natte heide- vegetatie door weinig of geen actief
beheer in stand blijven. Zeer extensieve begrazing is al voldoende. Om de effecten van atmosferische
deposities en verbossing tegen te gaan, is een intensiever beheer nodig onder de vorm van plaggen,
maaien of extensieve begrazing.
Plaggen is een zeer effectieve verschralende maatregel en moet daarom slechts om de 20-40 jaar
uitgevoerd worden. Plaggen kan wel schade toebrengen aan cultuurhistorische waardevolle
elementen. Vooraleer de plagdiepte te bepalen zou aan de hand met boringen en peilbuizen het
bodemprofiel en de hydrologie in kaart gebracht moeten worden. Zo kan nagegaan worden waar
vroeger het water stroomde en waar de laagten waren. Alleen op deze manier kan bepaald worden
waar de zaadbank zit en tot op welke diepte er moet geplagd worden (2).
-Plaggen in stroken van 10-100m², vooral op zuidhellingen kan dieper geplagd worden over een
oppervlakte van 1-10m² zodat steilrandjes ontstaan. De optimale plagdiepte is voor elke heide
verschillend en moet eerst via boringen of profielputten bepaald worden. In de meeste gevallen is
het optimaal om tot op de minerale laag te plaggen.
-In grote terreinen (minimaal 100 ha) mag maximaal 25% van het vergraste deel geplagd worden.
-Wanneer er weinig overgangen naar struweel of bos aanwezig zijn, is het noodzakelijk om
hoopjes dood hout en strooisel te voorzien waar reptielen kunnen overwinteren.
Voor de meeste diersoorten is oktober de meest gunstige maand voor plagwerkzaamheden.
-Na plaggen is een massale vestiging van Berk mogelijk, die Gemakkelijk tegen te gaan is door
begrazing.
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Maaien wordt in natte heidevegetaties niet vaak toegepast, maar kan soms wel zinvol zijn omdat
oudere Dopheidestruiken plat vallen en zo andere planten overschaduwen en verdringen (eens in de
twee jaar, in de nazomer of herfst). De maaidata zullen mee bepaald worden door de aan- of
afwezigheid van bepaalde soorten: zo zet de dagvlinder Gentiaanblauwtje eitjes af op de
Klokjesgentianen eind juli, in dit geval mag er dus pas laat gemaaid worden (oktober) (1). Ook nesten
van de waardmier van deze bedreigde vlindersoort, de Steekmier, moeten ontzien worden bij het
uitvoeren van beheerswerken.
Bij begrazing moet de graasdruk zo worden bepaald dat jaarlijks iets meer dan de helft van de
oppervlakte kan worden afgegraasd. In de meeste gevallen lijken voor schapen dichtheden van 1 tot
2 per ha optimaal op jaarbasis. Voor runderen en paarden is dit 0.2 tot 0.5 dieren per ha per jaar. Op
zeer arme bodems wordt het aantal gehalveerd (3). In functie van de heidefauna is het echter beter
om de begrazingsdruk lager te houden (5) en om de heide door een herder met kudde te laten
begrazen zodat er een plaatselijk zeer afwisselende begrazingsdruk is.
Het vochtgehalte in de bodem zal het tijdstip van de begrazing bepalen (seizoens- of jaarrond
begrazing). In relatief droge terreinen is winterbegrazing optimaal. Jaarrondbegrazing is mogelijk bij
terreinen die groter zijn dan 40 ha. Bij seizoensbegrazing is het product van de grootvee-eenheden
maximaal 100 (één schaap = 0.2 GVE) (6).
Gevoelige plaatsen (open zand, steile zuidhellingen, zomen en mantels en vennen, groeiplaatsen van
bijzondere soorten, bv. Beenbreek, Klokjesgentiaan) moeten worden afgesloten voor begrazing.
Het is belangrijk om een aandeel grassen en struiken op de heide te behouden, aangezien een
aantal doelsoorten ervan afhankelijk zijn, bv. Spiegeldikkopje en Groentje (4).
1.1.1.7 Herstel en ontwikkeling
Heideherstel moet steeds kleinschalig en gefaseerd gebeuren. Grootschalige, intensieve en snelle
herstelmaatregelen (vooral plaggen en begrazen) vormen een belangrijke bedreiging voor o.a.
reptielen en andere heidefauna (5).
Herstel en ontwikkeling van vergraste situaties kan snel door plaggen en herstel van de
hydrologische situatie, aangezien de meeste natte-heidesoorten over een persistente zaadbank
beschikken (7).
Heideherstel waarbij men vertrekt vanuit Pijpestrootjes-grasland is niet mogelijk door plaggen alleen.
Maaien voor de zaadzetting van het gras (juli tot augustus) kan helpen, maar steeds zal er nog een
vervolgbeheer noodzakelijk zijn.
Grondwaterstandsdaling moet voorkomen/tegengegaan worden. Eventueel opstuwen van grondwater
mag echter niet te snel gaan, maximaal 10 cm per jaar (5).
Ontwikkelingsduur: enkele jaren (pioniersstadium) tot minimaal 10 jaar (later successiestadium) in
geval van herstel, 10 jaar (pioniersstadium) tot minimaal 25 jaar (later successiestadium) in geval van
ontwikkeling (4).
1.1.1.8 Potenties tot herstel
Voor vochtige en natte heide zijn er soms nog aanzienlijke mogelijkheden voor vegetatieherstel, bv. na
kappen van naaldbos of na plaggen van nog niet lang ontgonnen heideterreinen. Zaden van heidsoorten
bouwen een persistente zaadbank op, dit geldt echter niet voor de meer kritische heidesoorten zoals bv.
Heidekartelblad. De kans dat een soort echter 50 jaar na zaadval nog veel kiemkrachtig zaad in de
bodem heeft is echter miniem (7).
Voormalig landgebruik als akkerland is zeer ongunstig. Wegens het grote aantal akkeronkruiden in de
zaadbank is herstel van de heidevegetatie zo goed als onmogelijk. De zaadbank van de heidesoorten zelf
is waarschijnlijk uitgeput als gevolg van de herhaalde grondbewerkingen.
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Dit geldt ook voor het herstel van laagveenvegetaties. Bij een goede waterhuishouding en –kwaliteit kan
een venig aspect hersteld worden. Het herstel van populaties van meer zeldzame soorten (Lavendelhei,
Kleine veenbes,..) kan enkel vanuit relicten in de onmiddellijke omgeving.
1.1.1.9 Bedreigingen
Door toenemende stikstofdepositie en verdroging veranderen vele heidegebieden in Pijpestrootjegraslanden en verdwijnen bijna alle zeldzame soorten.
Bij achterstallig beheer of verlaging van de grondwatertafel en van wisselde waterstanden treedt een
verbossing op naar Eiken-berkenbos of struweel.
Natte heide is zeer kwetsbaar voor betreding.
1.1.1.10 Literatuur
Bal et al., 2001 (4)
Bax & Schippers, 1998 (6)
Dolman & Land, 1995 (3)
De Blust, 2004
Palmaerts et al., 2002
Jansen, 2000 (2)
Mitchell et al., 1998 (8)

Oostermeijer et al., 1993
Runhaar et al., 2004 (9)
Schaminée et al., 1995
Sterckx & Paelinckx, 2003
Van Dyck et al., 2001 (1)
Van Landuyt et al., 1999 (8)
Van Turnhout et al., 2001 (5)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (7)
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1.1.2
1.1.2.1

Droge heide
Beschrijving

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

1.1.2.2 Kenmerkende soorten (12)
Kruipbrem, Liggend walstro, Pilzegge, Struikhei, Zandstruisgras, Rode dophei, Stekelbrem, Tandjesgras,
Fijn schapegras, Bochtige smele, Blauwe bosbes,…
Mogelijke opslag van volgende houtige gewassen : Berk, Grove den, Lijsterbes en Sporkehout en
Zomereik.
1.1.2.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Struikheide, Rode dophei, Stekelbrem, Kruipbrem,…
1.1.2.4 Typische, zeldzame soorten (12)
Grote wolfsklauw, Klein warkruid, Kleine schorseneer, Kleine wolfsklauw,
Droge heidevegetaties zijn doorgaans vrij soortenarm, toch kunnen een aantal zeldzame vaatplanten
voorkomen bv.: Klein warkruid, Rode dopheide (lokaal, omgeving van Brugge en de Hoge Kempen), …
Deze soorten komen voor in de minder vermeste en verzuurde heidevegetaties en zijn bijgevolg zeer
zeldzaam in Vlaanderen.
Mossen en korstmossen spelen een belangrijke rol.
Boomleeuwerik, Boompieper, Nachtzwaluw, Wulp en Roodborsttapuit zijn typisch (doch zeldzame)
voorkomende soorten van open heide of van een mozaïek van open heide, zandvlakte, struwelen en bos.
Aardbeivlinder, Bruine vuurvlinder, Heivlinder, Kommavlinder, Bruine eikenpage en Groentje kunnen hier
eventueel voorkomen.
Heikikker, Rugstreeppad en Knoflookpad zijn zeldzame of bedreigde soorten van deze biotoop. Droge
heidevegetaties zijn verder ook zeer belangrijk voor een groot aantal sprinkhanen, krekels, bijen, wespen
en mieren en de Levendbarende hagedis, Gladde slang en Adder.
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1.1.2.5 Voorkomen
Op droge, zure voedselarme zandgronden met een podzolprofiel, soms ook op iets voedselrijkere
bodems zoals lemige zanden. De afbraak van het bodemmateriaal verloopt traag, waardoor een
humuslaag (mor) gevormd wordt.
Op plaatsen met meer leem en betreding gaat deze vegetatie over in een heischrale begroeiing met meer
grassen en kruiden. Op meer zandige plaatsen waar verstuiving plaatsvindt wordt de heidevegetatie
verdrongen door open plekken met zand en in zeldzame gevallen ook Jeneverbes.
De oppervlakte in Vlaanderen bedraagt minimaal 3730 ha en maximaal 6700 ha (10).
1.1.2.6 Regulier beheer (1, 2, 11)
Het optimale beheer bestaat uit het begrazen door een schaapskudde en kleinschalig plaggen. Er
moet gestreefd worden naar een mozaïekstructuur die alle leeftijdsklassen van Struikhei bevat. Aan
elk van deze ontwikkelingsstadia zijn immers verschillende organismen verbonden.
Een actief cyclisch beheer is noodzakelijk om spontane verbossing tegen te gaan. De plaatselijke
omstandigheden en het gewenste streefbeeld bepalen de keuze voor maaien, begrazen, branden of
plaggen.
Maaien draagt slechts weinig bij aan de noodzakelijke afvoer van voedingsstoffen en leidt
gemakkelijk tot een te eenvormige structuur. De maaifrequentie is afhankelijk van de
productiviteit van Struikhei en varieert naargelang de bodemeigenschappen (8-10jaar). Voor de
verjonging van struikhei en gewone dophei wordt best vroeg in het voorjaar gemaaid.
Bij begrazing moet de graasdruk zo worden bepaald dat jaarlijks iets meer dan de helft van de
oppervlakte kan worden afgegraasd. In de meeste gevallen lijken voor schapen dichtheden van 1
tot 2 per ha optimaal op jaarbasis. Voor runderen en paarden is dit 0.2 dieren per ha per jaar.
(1,5,6,11). In functie van de heidefauna is het echter beter om de begrazingsdruk lager te houden
en om het gebied door een kudde met herder te laten begrazen (4).
Natuurlijke begrazing van mozaïeklandschappen waar bv. heide en bos op kleine schaal naast
elkaar aanwezig zijn, gebeurt bij lage begrazingsdruk , 1GVE/10ha (5).
Het vochtgehalte in de bodem zal het tijdstip van de begrazing bepalen (seizoens- of jaarrond
begrazing). In relatief droge terreinen is winterbegrazing optimaal. Jaarrondbegrazing is mogelijk
bij terreinen die groter zijn dan 40 ha. Vochtige plaatsen met Pijpestrootje worden bij voorkeur
enkel in het voorjaar begraasd. Gevoelige plaatsen (open zand, steile zuidhellingen, zomen en
mantels en inliggende vennen) moeten afgesloten worden voor begrazing.
Branden (om de 6-12 jaar tot om de 30 jaar op zeer arme bodems – februari) is eerder ongunstig
voor de fauna en wordt beter niet toegepast, maar kan een optie zijn bij uitvoering op beperkte
schaal (0.1-1ha). Golvende scheidingslijnen tussen gebrande en niet gebrande stukken heide
verhogen de diversiteit in microhabitat. Rekolonisatie van de gebrande stukken door
invertebraten en zaden wordt vergemakkelijkt. Branden gebeurt best tijdens vorst of als de
bodem nat is. De vegetatie zelf moet droog zijn en er moet een beetje wind zijn. Te veel wind
zorgt voor een te snelle verspreiding van brand, te weinig wind zorgt echter voor te hoge
temperaturen en een moeilijke regeneratie van heide. Branden is echter niet geschikt om
vergrassing terug te dringen, want bevordert Pijpestrootje (4).
Plaggen is een zeer effectieve verschralende maatregel en moet daarom slechts om de 20-40
jaar uitgevoerd worden. Plaggen kan wel schade toebrengen aan cultuurhistorische waardevolle
elementen. De optimale plagdiepte is voor elke heide verschillend en moet eerst via boringen of
profielputten bepaald worden. In de meeste gevallen is het optimaal om juist tot op de minerale
laag te plaggen. Voor fauna lijkt begin juli de beste periode om te plaggen, gevolgd door eind
augustus, begin september (11).
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-Plaggen in stroken van 10-100m², vooral op zuidhellingen kan dieper geplagd worden
over een oppervlakte van 1-10m² zodat steilrandjes ontstaan (1, 2, 4).
-In grote terreinen (minimaal 100 ha) mag maximaal 25% van het vergraste deel geplagd
worden.
-Wanneer er weinig overgangen naar struweel of bos aanwezig zijn, is het noodzakelijk
om hoopjes dood hout en strooisel te voorzien waar reptielen kunnen overwinteren.
Voor de meeste diersoorten is oktober de meest gunstige maand voor
plagwerkzaamheden.
-na plaggen is een massale vestiging van Berk mogelijk, die gemakkelijk tegen te gaan is
door begrazing.
De ontwikkeling van een beschermende bosstrook met bijhorende mantel- en zoomvegetatie
voorkomt mestinwaai.
1.1.2.7

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

Verboste/beboste terreinen
Op korte termijn is heideherstel mogelijk op arme zandgronden die spontaan verbost zijn of recent
bebost werden. De aanwezigheid van een zaadbank in de bodem of zaadbronnen in de omgeving is
noodzakelijk voor herstel van een goed ontwikkelde gemeenschap. Om na te gaan of ontbossen en
plaggen al dan niet tot resultaten zal leiden, is het noodzakelijk het historisch landgebruik na te gaan.
Zo hebben bv. percelen die op de bodemkaart als ‘plaggenakkers’ worden genoemd doorgaans een
erg dikke organische horizont. Om tot op de minerale bodem te komen zal erg diep moeten geplagd
worden. Zaadbankanalyses en kleinschalige ‘plagproeven’ dragen informatie aan bij de afweging tot
heideherstel.
Bij heideherstel vanuit bos is naast kappen ook plaggen en/of strooiselverwijdering noodzakelijk,
zoniet kan een explosieve ontwikkeling van braam, witbol of adelaarsvaren het herstelproces
belemmeren.
Vergraste/geëutrofieerde terreinen
Plaggen is hier de meest efficiënte verschralingmaatregel. Bij maaien en branden, gevolgd door
verwijderen van het strooisel kunnen ook heel wat nutriënten afgevoerd worden. Deze maatregelen
bieden niet steeds de garantie dat een vergraste heidevegetatie regenereert naar een door Struikhei
gedomineerde vegetatie.
Heideherstel waarbij men vertrekt vanuit Pijpestrootjes-grasland is niet mogelijk door plaggen alleen.
Maaien voor de zaadzetting van het Pijpestrootje (juli –augustus) kan helpen, maar steeds zal er nog
een vervolgbeheer noodzakelijk zijn. Het beste maaitijdstip om Bochtige smele terug te dringen is van
juni tot begin juli. Om Pijpestrootje terug te dringen kunnen ook runderen of paarden ingezet worden
(stootbegrazing in het voorjaar en vroege zomer).
Het starten met begrazing, waar dit lange tijd niet meer plaatsvond, moet voorzichtig gebeuren: in
lage dichtheden (per 100 ha: 2 dieren in de winter, 8 in de zomer, of 3 jaarrond) en in slechts een
deel van het terrein. Voor het tegengaan van vergrassing volstaat begrazing niet, aanvullend moet er
geplagd worden (1, 4).
Ontwikkelingsduur: 10 jaar (bij herstel) tot 25 jaar (bij ontwikkeling) (2).
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1.1.2.8 Potenties tot herstel (12)
Voor heide zijn er soms wel nog aanzienlijke mogelijkheden voor vegetatieherstel, bv. na kappen van
naaldbos of na plaggen van nog niet lang ontgonnen heideterreinen. De kans dat een soort 50 jaar na
zaadval nog veel kiemkrachtig zaad in de bodem heeft is echter miniem (7). Herstel vanuit bos levert
vaak snel resultaat op, zeker voor fauna (vnl. broedvogels van open bos of bosheide). De ontwikkeling
van een echte soortenrijke heide duurt echter langer (8).
1.1.2.9 Bedreigingen (11)
Zonder actief beheer evolueert heide via spontane successie naar Eiken-berkenbos. Ook de
uitbreiding van Adelaarsvaren kan de typische heidevegetatie verdringen.
Eutrofiëring en verzuring leiden tot achteruitgang van de structuur en soortenrijkdom. Bij hoge
atmosferische stikstofdeposities en accumulatie van stikstof in de bodem treedt na het openvallen
van het vegetatiedek vergrassing van de heide op. Hierbij ontstaan gedegradeerde droge
heidevegetaties met een dominantie van Bochtige smele of Pijpestrootje. De oorzaken van
vergrassing zijn complex. Droge pijpenstroheides ontstaan op plaatsen waar struikheide overstoven
wordt met zand. Ook een sterk schommelende grondwaterstand, brand en het optreden van
keverplagen van Heidehaantje zijn mogelijke oorzaken van vergrassing.
1.1.2.10 Literatuur
Bal et al., 2001 (2)
De Blust, 2004 (11)
Dolman & Land, 1995 (1)
Govaere & Vandekerkhove, in voorber. (12)
Palmaerts et al., 2002 (3)
Londo, 1991 (5)
Mitchell et al., 1998 (9)
Runhaar et al., 2004 (12)

Siebel & Piek, 2001 (6)
Sterckx & Paelinckx, 2003
Stortelder et al., 1996
Van Landuyt et al., 1999 (10)
Van Turnhout et al., 2001 (4)
Vyvey, 1989 (7)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (8)
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1.1.3
1.1.3.1

Droge heischrale graslanden
Beschrijving

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

1.1.3.2 Kenmerkende soorten (10)
Kruipbrem, Pilzegge, Struikhei, Stekelbrem, Tandjesgras, Borstelgras, Liggende vleugeltjesbloem,
Dennewolfsklauw, Heidekartelblad, Trekrus, Tormentil, Liggend walstro, Fijn schapegras.
1.1.3.3 Gemakkelijk herkenbare kenmerkende soorten
Kruipbrem, Struikhei, Stekelbrem, Liggende vleugeltjesbloem, Heidekartelblad, Tormentil
1.1.3.4 Typische, zeldzame soorten (10)
Grote wolfsklauw, Klein warkruid, Rode dophei, Heidekartelblad, Tandjesgras, Kruipbrem,…
Droog heischraalgrasland en heidevegetaties zijn vooral belangrijk voor dagvlinders (bv. Aardbeivlinder
heeft Tormentil als waardplant, Bruine vuurvlinder op zuringsoorten,…),...
1.1.3.5 Voorkomen
Op betrekkelijk zure en voedselarme, soms lemige gronden. De oppervlakte in Vlaanderen bedraagt
minimaal 47 ha en maximaal 130 ha (6).
1.1.3.6 Regulier beheer
Een actief beheer in de vorm van maaien en afvoeren (één maaisnede, na 15 september (1)),
periodiek plaggen of beweiden is noodzakelijk. De frequentie van deze ingrepen is sterk afhankelijk
van de voedselrijkdom van de bodem.
In de meeste gevallen lijken voor schapen dichtheden van 1 tot 2 per ha optimaal voor begrazing op
jaarbasis. Voor runderen en paarden is dit 0.2 dieren per ha per jaar (3, 4, 5).
Indien de kwetsbare soorten Kleine schorseneer en Welriekende nachtorchis aanwezig zijn, is het
beter begrazing te beperken tot nabegrazing in combinatie met maaien en afvoeren van het gewas
laat in het seizoen (half september). Voor nabegrazing is het product van het aantal vee-eenheden en
het aantal naweidedagen maximaal 100 (1).
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Eventueel kan er in de plaats van het maaien een korte begrazing met een hoge veedichtheid
plaatsvinden, op hetzelfde tijdstip. In deze situatie mag niet begraasd worden gedurende het
groeiseizoen (tot 15 september) (1).
1.1.3.7 Herstel en ontwikkeling (12)
Na plaggen van droge of vochtige heide zal een heischrale vegetatie ontstaan, als overgangsstadium
naar de heidevegetatie. Ook waar de heischrale vegetatie werd verdrongen door
concurrentiekrachtige grassen (Pijpestrootje, Bochtig smele) kan door kleinschalig plaggen getracht
worden de oorspronkelijke vegetatie terug te krijgen. Indien de kenmerkende soorten reeds enkele
jaren voor de aanvang van het herstelbeheer verdwenen zijn, is het herstel van de oorspronkelijke
vegetatie meestal problematisch. Dit houdt vermoedelijk verband met de niet-blijvende zaadbank
(minder dan 5 jaar) van vele bedreigde heischrale soorten en de beperkte
verspreidingsmogelijkheden van de meeste overblijvende plantensoorten. (2)
Het vervilten van onverteerd strooisel van vooral Bochtige smele moet tegengegaan worden. Een
beheer van jaarlijks, laat in het seizoen maaien en afvoeren, eventueel gevolgd door een extensieve
nabeweiding, is hier te verkiezen boven jaarrond begrazing. Extensieve begrazing leidt zowel tot een
open structuur als tot een lichte verstoring onder vorm van betreding en een lichte aanrijking. Het
product van het aantal vee-eenheden en het aantal weidedagen bedraagt dan maximaal 150 (1). In
sommige gevallen zal kleinschalig plaggen nodig zijn.
Ontwikkelingsduur: 10 jaar (bij herstel) tot 25 jaar (bij ontwikkeling) (7).

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

Siebel & Piek, 2001 (4)
Sterckx & Paelinckx, 2003
Stortelder et al., 1996
Van Landuyt et al., 1999 (6)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (9)
Verlinden et al., 1989
Zwaenepoel et al., 2002 (8)
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1.1.4
1.1.4.1

Landduin
Beschrijving

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

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

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

Runhaar et al., 2004 (5)
Sterckx & Paelinckx, 2003
Van Landuyt et al.. 1999 (1)
Zwaenepoel et al., 2002 (4)
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1.2

Vochtige en natte graslanden en moerasvegetaties in valleien

1.2.1
1.2.1.1

Dotterbloemgrasland
Beschrijving

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

1.2.1.2 Kenmerkende soorten (8)
Dotterbloem,
Echte
koekoeksbloem,
Adderwortel,
Gevleugeld
hertshooi,
Kale
jonker,
Moerasbasterdwederik, Moerasrolklaver, Moeraswalstro, Pinksterbloem, Stijve zegge, Tweerijige zegge,
Wilde bertram, Zeegroene muur, Blaaszegge, Moerasstreepzaad, Grote ratelaar,…
De eigenlijke soortensamenstelling in de verschillende dotterbloemgraslanden is sterk afhankelijk van
regionale verschillen. Zo zijn bijvoorbeeld de bijkomende soorten in dotterbloemgraslanden van de
polders sterk verschillend aan deze van dotterbloemgraslanden in de Kempen. Een bespreking van de
verschillende associaties binnen het Dotterbloem-verbond is terug te vinden in Zwaenepoel et al., (2002)
(3).
1.2.1.3 Gemakkelijk herkenbare, typische soorten
Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Grote ratelaar, Adderwortel, Pinksterbloem, Wilde bertram,
Blaaszegge.
1.2.1.4 Zeldzame en bedreigde soorten (8)
Rietorchis, Trosdravik, Waterkruiskruid.
Dit vegetatietype is belangrijk voor foeragerende en broedende vogels (bv. Watersnip) en heel wat
invertebraten zoals dagvlinders (bv. Bont dikkopje), en sprinkhanen (bv. Moeras- en zompsprinkhaan).
1.2.1.5 Voorkomen
Op natte tot matig natte, matig zure tot neutrale, licht bemeste zand-, leem- of veengronden die in de
winter overstroomd worden door beekwater en/of waar in de winter en voorjaar een hoge
grondwaterstand is, veroorzaakt door mesotroof kwelwater.
Indien deze graslanden definitief worden verlaten, zullen ze evolueren tot natte ruigten met Moerasspirea
(zie 1.1.4.). De oppervlakte aan dotterbloemgrasland in Vlaanderen is minimaal 1190ha en maximaal
2560ha (6).
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1.2.1.6 Regulier beheer
Jaarlijks maaien in de zomermaanden (eind juli tot eind augustus) en eventueel nabeweiden met
runderen of schapen, waarbij het product vee-eenheden en aantal naweidedagen maximaal 100 is
(1,2). Het maaien gebeurt met aangepast materiaal voor kwetsbare bodem.
Jaarlijks op wisselende plaatsen delen extra laat of niet maaien in functie van insecten
Handhaven van een hoog grondwaterpeil in winter (2).
Zorg dragen voor de toestroming van schoon beekwater en basenrijk , niet –voedselrijk kwelwater
(2).
In de zomer het waterpeil laten zakken tot 20-80 cm onder het maaiveld (2).
1.2.1.7 Herstel en ontwikkeling
Herstel van de waterhuishouding : mogelijk maken van de winterse overstroming van deze
graslanden, hetzij met schoon beekwater, hetzij door basenrijke kwel of beiden
Verbossing tegengaan en te sterke overschaduwing en bladval voorkomen
Ontwikkelingsduur: 10 jaar (bij herstel) tot 25 jaar (bij ontwikkeling) (2)
1.2.1.8 Potenties tot herstel
Voor de klassieke dotterbloemgraslanden wijst de aanwezigheid van Dotterbloem en Echte
koekoeksbloem op goede potenties tot herstel. Voor meer kritische soorten zullen de mogelijkheden voor
herstel afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een zaadbank of bronpopulatie. Ook de na te streven
grondwaterstand en –kwaliteit moeten goed ingeschat worden (7).
1.2.1.9 Bedreigingen (2, 4, 5)
Ontwatering
Overstroming met beekwater van slechte kwaliteit
Bemesting
Omvorming tot productiegrasland
Verruiging en verbossing door gebrek aan beheer
1.2.1.10 Literatuur
Bal et al. 2001 (2)
Bax & Schippers, 1998 (1)
Runhaar et al., 2004 (8)
Schaminée et al., 1996 (4)
Verlinden, et al., 1989 (5)
Zwaenepoel, et al., 2002 (3)
Van Landuyt et al., 1999 (6)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (7)
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1.2.2
1.2.2.1

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

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

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

Moerasviooltje,

Tormentil,

Wateraardbei,

1.2.2.4 Zeer zeldzame en bedreigde kenmerkende soorten (8)
Welriekende nachtorchis, Tweehuizige zegge, Spaanse ruiter, Kranskarwij, Breed wollegras, Vlozegge,
Blonde zegge, Klimopklokje, Grote pimpernel, Drienervige zegge, Ronde zegge, Slank wollegras, …
1.2.2.5 Voorkomen
Op vochtige, mineraalarme bodems met een wisselende waterstand en een gering productievermogen.
De vegetatie ontwikkelt er zich al naargelang de aard van het kwelwater. Onder invloed van zure kwel
ontwikkelt zich een natte, heischrale vegetatie, onder invloed van voedselarme, basische kwel
ontwikkelt de vegetatie zich tot een blauwgrasland.
Actueel zijn deze natte schrale graslanden (BWK : Hm, Hmo, Hme), beperkt tot een vijftal locaties in de
provincies Antwerpen, Brabant en Limburg. (minimale oppervlakte 140, max. 320 ha) (7).
1.2.2.6 Regulier beheer
De instandhouding hangt voornamelijk af van een jaarlijks maaibeheer met afvoer tussen begin
augustus en begin oktober en een gunstige waterhuishouding (zie verder).
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De maaidata zullen mee bepaald worden door de aanwezigheid van bepaalde soorten: zo zet de
dagvlinder Gentiaanblauwtje eitjes af op de Klokjesgentianen eind juli, in dit geval mag er dus pas
laat gemaaid worden. Ook nesten van de waardmier van deze bedreigde vlindersoort, de Steekmier,
moeten ontzien worden bij het uitvoeren van beheerswerken (1, 6).
Zorg voor de specifieke waterhuishouding van blauwgraslanden: diepe basenrijke kwel is niet per
definitie een randvoorwaarde : dikwijls liggen de blauwgraslanden dicht bij hun inzijggebied, de
grondwaterspiegel bolt op door overstroming van de laagste terreindelen als sturend proces, en het
in de ondiepe ondergrond aanwezige basenrijke grondwater wordt opgeperst. Dit opgeperste water
treedt uit op de grens van het wel en niet overstroomde deel, maw op een hogere positie in de
gradiënt. Voor het behoud van deze lokale processen is het noodzakelijk om afvoer van het
neerslagwater van de laagste delen te voorkomen (anders wordt opbolling en gestuurde kwel
onmogelijk) (1).
1.2.2.7 Herstel en ontwikkeling
Herstel van natte heischrale graslanden en blauwgraslanden is vaak maatwerk. De te nemen
maatregelen zullen sterk afhankelijk zijn van specifieke omgevingsfactoren (zaadbank, lokaal
gestuurd systeem, afhankelijk van regionale kwel,..).
Herstel van natte schrale graslanden is mogelijk op verruigde en verboste percelen in de buurt van
de nu nog bestaande dergelijke graslanden. Daarbij spelen de zaadvoorraad in de bodem en de nog
bestaande relicten de belangrijkste rol. Om oude standplaatscondities te herstellen is het in het
algemeen nodig te plaggen. Vooraleer de plagdiepte te bepalen zou aan de hand met boringen en
peilbuizen het bodemprofiel en de hydrologie in kaart gebracht moeten worden. Zo kan nagegaan
worden waar vroeger het water stroomde en waar de laagten waren. Alleen op deze manier kan
bepaald worden waar de zaadbank zit en tot op welke diepte er moet geplagd worden (2).
Plaggen lijkt het meest effectief in combinatie met ondiep begreppelen. Via deze greppels wordt zuur
neerslagwater afgevoerd waardoor infiltratie wordt voorkomen. Indien nog een voldoende kweldruk
aanwezig is kan het kwelwater dan hoog in de nieuwe wortelzone doordringen. Samen met de
aanwezigheid van zaadbronnen in de buurt van de plagplek moet dit leiden tot duurzaam herstel van
natte schraalgraslandvegetaties (3).
Begreppeling is niet nodig in de hogere delen van blauwgraslanden, elke afvoer van basenrijk
grondwater dient hier voorkomen te worden. Hier zullen zich drogere vegetaties ontwikkelen met
Gewone dopheide en Kleine zonnedauw (3).
Om de specifieke hydrologische voorwaarden voor blauwgrasland te herstellen moeten maatregelen
getroffen worden waardoor ondergronds lokaal of regionaal, relatief basenrijk grondwater opwelt.
Voor lokaal gestuurde systemen kan dit door het stopzetten van afwateringen van de laagste delen
van het terrein. Voor regionaal gestuurde systemen is het noodzakelijk dat diepe ontwateringen in de
wijde omgeving worden stopgezet (1).
Om verdroging tegen te gaan is het niét aangewezen de blauwgraslanden te laten overstromen door
oppervlaktewater. Dit is zeer belangrijk in venige natte ecosystemen, want leidt tot verzuring van de
bodem. In dergelijke omstandigheden zal enkel Liesgras gedijen. Ook eutrofiëring is een gekend
gevolg van overstroming met oppervlaktewater (1).
(Her)opnemen van een geschikt maaibeheer met aandacht voor de tijdstippen van zaadzetting van
de aanwezige kenmerkende soorten (1).
Ontwikkelingsduur: 10 jaar (bij herstel) tot 25 jaar (bij ontwikkeling) (9).
1.2.2.8 Potenties tot herstel
De aanwezigheid van zaadbanken of zeer nabije bronpopulaties van de doelsoorten is cruciaal.
Gemiddeld zullen de zeggesoorten goed vertegenwoordigd zijn, terwijl meer kritische soorten ontbreken
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(4). De kenmerkende soorten van natte schrale graslanden bouwen zelden een zaadbank op. Deze
soorten hebben dus geen potenties om in het herstelde grasland te verschijnen, tenzij in de zeer nabije
omgeving nog bronpopulaties van de soort voorkomen (5).
1.2.2.9 Bedreigingen
Uitsteken van zeldzame planten.
Verstoring van de delicate waterhuishouding leidt snel tot een achteruitgang van de typische soorten
(drainage, algemene ontwatering, verhoogde invloed van zuur regenwater, overstroming met
voedselrijk water, vermindering van de kweldruk in de winter en voorjaar).
Onder invloed van eutrofiëring ontstaan soortenarme begroeiingen met dominante grassen zoals
Moerasstruisgras of Gestreepte witbol.
Zonder jaarlijks maaibeheer evolueren deze vegetaties naar bloemrijke ruigten met Moerasspirea of
Hennegras en op langere termijn naar struweel en bos.
Begrazing of ander onaangepast beheer leidt tot dominantie van pitrus, Kale jonker wijst op een te
ruw beheer (1).
1.2.2.10 Literatuur
Bal et al., 2001 (9)
Dijkgraaf et al., 1993 (3)
Jansen, 2000 (2)
Oostermeijer et al. 1993 (6)
Runhaar et al., 2004 (8)
Sterckx & Paelinckx, 2003

Van Landuyt et al., 1999 (7)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (4)
Verlinden, et al., 1989
Vyvey et al., 1989 (5)
Weeda et al., 1993 (1)
Zwaenepoel et al. 2002
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1.2.3
1.2.3.1

Natte ruigte met moerasspirea
Beschrijving

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

1.2.3.2 Kenmerkende soorten (7)
Bosbies, Geoord helmkruid, Hennegras, Koninginnekruid, Moerasbeemdgras, Moerasspirea,
Moeraszegge, Moesdistel, Poelruit, Scherpe zegge, Wolfspoot, Gevleugeld helmkruid, Melkeppe,…
1.2.3.3 Gemakkelijk herkenbare kenmerkende soorten
Moerasspirea, Moesdistel, Wolfspoot, Koninginnekruid, Melkeppe,…
1.2.3.4 Typische, zeldzame en bedreigde soorten (7)
Moerasvaren, Lange ereprijs, Galigaan, Moeraslathyrus,…
Dit vegetatietype is geen typische biotoop voor zeldzame vaatplanten, de bloemenrijkdom van de
strooiselruigten oefent echter een grote aantrekkingskracht uit op insecten, zoals dagvlinders en
zweefvliegen. Het vaak lintvormige verloop langsheen beek en rivier verleent deze ruigten een grote
verbindende functie in het landschap, waar allerlei organismen kunnen gebruik van maken. Broedvogels
van ruige rietvegetaties zijn o.a. Blauwborst en Sprinkhaanzanger.
1.2.3.5 Voorkomen
Deze ruigten komen voor op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke gronden.
Dit vegetatietype kan tijdelijk onder water staan en is terug te vinden in verlaten graslanden, in natte,
voedselrijke kapvlaktes en langs de oevers van rivieren, beken en sloten. Ook in verwaarloosde natte
hooilanden, slootranden enz.. waar sedert langere tijd niet meer gemaaid of begraasd werd, komen
dergelijke ruigten voor.
De oppervlakte in Vlaanderen bedraagt minimaal 1490ha, maximaal 3490ha ha (4).
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1.2.3.6 Regulier beheer (1, 5 ,6)
Handhaven van de hoge waterstanden of eventueel overstroming in de winter en het voorjaar. In de
zomer kan het waterpeil zakken tot 20-60 cm onder het maaiveld.
Deze vegetatie kan lange tijd zonder ingrijpen standhouden, eventueel kan extensieve begrazing
plaatsvinden.
Om verbossing tegen te gaan is soms plaatselijk kappen van boomopslag nodig.
Ook incidenteel maaien remt de verbossing af (eenmaal om de 3-4 jaar, max. 5 jaar). Deze maaibeurt
gebeurt dan aan het einde van het groeiseizoen (vanaf 1 augustus) en kan doorgaan tot in de
wintermaanden.
Door jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel, wordt het aandeel van de typische ruigtesoorten
teruggedrongen waardoor matig voedselrijke graslanden kunnen ontstaan (zie 1.1.13. en 1.1.14.) (2).
1.2.3.7 Herstel en ontwikkeling
Herstel van de waterhuishouding
Herstel van de waterkwaliteit
Terugdringen van eventuele verbossing door afzetten van boomopslag
Ontwikkelingsduur: enkele jaren (bij herstel) tot 10 tot 25 jaar (bij ontwikkeling) (1).
1.2.3.8 Potenties tot herstel
Goede potenties tot herstel. Een aantal kenmerkende soorten bouwt een persistente zaadbank op
(Geoord helmkruid, Hennegras, Koninginnekruid, Bosbies, Poelruit). Ook tijdelijke overstromingen bieden
een belangrijke mogelijkheid voor kolonisatie door doelsoorten (3).
1.2.3.9 Bedreigingen
Ontwatering
Omvorming tot productiegrasland
Vertrapping door begrazing
Verbossing
1.2.3.10 Literatuur
Bal et al., 2001 (1)
Runhaar et al., 2004 (7)
Schaminée et al., 1996
Sterckx & Paelinckx, 2003
Stortelder et al., 1999 (2)
Van Landuyt et al., 1999 (4)
Verlinden et al., 1989 (6)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (3)
Zwaenepoel, 2004 (5)
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1.2.4
1.2.4.1

Rietland en grote zeggenvegetatie
Beschrijving

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

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

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

1.2.4.5 Voorkomen
Rietvegetaties vormen smalle linten tot brede gordels in laaggelegen, vochtige, vrij voedselrijke gebieden
(oevers van beken, moerassen, plassen, kanalen en vijvers, andere plaatsen met open water) en in
moerassige terreinen zoals natte duinvalleien en overstromingsvlakten, of op plaatsen waar verlanding
optreedt.
De meeste kenmerkende soorten zijn soorten die kunnen kiemen op een natte (minerale of venige), maar
niet overstroomde ondergrond, op plaatsen waar weinig stroming, beweiding, vervuiling en bemesting is.
Deze vegetatie neemt in Vlaanderen 2410 tot 7680ha in (4).
1.2.4.6 Regulier beheer (1, 2, 3)
Om verbossing en verstruweling tegen te gaan is een regelmatige maaibeurt nodig. Hierbij wordt het
riet in het winterhalfjaar boven het wateroppervlakte afgesneden. Voor veel planten is het bovendien
belangrijk om de opgestapelde strooiselmat te verwijderen.
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Bij grote oppervlakten wordt het gebied ingedeeld in verschillende blokken die gefaseerd gemaaid
worden. Bij kleine oppervlakten wordt pleksgewijs overjarig Riet behouden. Een geschikte omlooptijd
hierbij is 2-4 jaar. Indien er geen bosvorming optreedt, kunnen langere omlooptijden gehanteerd
worden.
Bij instellen van zomermaaien evolueert de vegetatie naar Dotterbloemgrasland (zie fiche 1.1.2.)
In bloemenrijke ruige rietlanden geeft maaien in het najaar goede resultaten.
Het is aanbevolen rond plaatsen met waterdrieblad kleinschalig te plaggen (3).
1.2.4.7 Herstel en ontwikkeling (1, 2, 3)
Bij verlanding en verruiging moet een jaarlijks maaibeheer (her)opgenomen worden
Verwijderen van boomopslag
Enkele jaren (tot 10jaar voor grote zeggemoeras) in geval van herstel, 10 tot 15 jaar (25 jaar voor
grote zeggemoeras) in geval van ontwikkeling (7).
1.2.4.8 Potenties tot herstel (5)
De meeste kenmerkende soorten verbreiden zich vegetatief. Grote lisdodde en Mannagras kunnen vanuit
een zaadbank opnieuw in de vegetatie komen. Resterende Rietplekken en Grote zeggesoorten zullen
door herstelbeheer verder uitbreiden.
1.2.4.9 Bedreigingen
Verruiging
Verbossing
Te veel stroming, beweiding, vervuiling en bemesting
Vooral Riet heeft te lijden onder overmatige en nog steeds toenemende eutrofiëring, afvalstorting en
waterrecreatie.
Externe eutrofiëring moet ten alle prijze voorkomen worden.
1.2.4.10 Literatuur
Bal et al., 2001 (7)
Bergstedt, 1992 (2)
Gryseels, et al., 1989 (1)
Runhaar et al., 2004 (6)
Schaminée et al., 1995 (3)
Van Landuyt et al., 1999 (4)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (5)
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1.2.5
1.2.5.1

Soortenrijke graasweide
Beschrijving

Door runderen of schapen begraasde graslanden op
vochtige tot vrij droge, voedselrijke bodem.
Het beweidingsbeheer leidt tot de bevoordeling van
rozetplanten in een lage begroeiing. Er is een grote
horizontale
diversiteit
in
deze
graslanden.
Mestplekken en de ermee gepaard gaande
selectieve begrazing zorgen voor een afwisseling van
kort afgevreten gras en hoger opgroeiende pollen,
daarom
niet
met
een
verschillende
soortensamenstelling.
Bwk-code : Hp*, Hpr*, Foto : Ruben Walleyn

1.2.5.2 Kenmerkende soorten (6)
Beemdkamgras, Madeliefje, Ruw beemdgras, Veldbeemdgras, Rood zwenkgras, Beemdlangbloem,
Gewoon struisgras, Witte klaver, Smalle weegbree, Grote weegbree, Knoopkruid, Paardebloem,
Biggekruid, Gewone hoornbloem, Scherpe boterbloem, Kruipende boterbloem, Gestreepte witbol,
Gewoon duizendblad, Glanshaver, Zachte dravik, Speerdistel, Klein streepzaad, Gewone kropaar,
Hopklaver, Kleine klaver, Vertakte leeuwetand, Ruwe smele, Tijmereprijs, Hazezegge, Pinksterbloem,…
1.2.5.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Madeliefje, Beemdkamgras, Witte klaver, Smalle weegbree, Knoopkruid, Biggekruid, Pinksterbloem,
Scherpe- en Kruipende boterbloem, Paardebloem, Gewone hoornbloem, Gestreepte witbol, Gewoon
duizendblad, …
1.2.5.4 Zeldzame en bedreigde soorten (6)
Weidekervel, Weidekerveltorkruid, Steeneppe, Spits havikskruid, Welriekende agrimonie, Stengelloze
sleutelbloem, Bochtige klaver, Geelgroene vrouwemantel,…
1.2.5.5 Voorkomen
Op vochtige tot vrij droge, basische tot vrij zure bodem. Het komt vooral voor op van nature voedselrijkere
klei- en zavelgronden, maar kan zich bij voldoende bemesting ook ontwikkelen op van nature schralere,
zandige of zelfs venige gronden.
1.2.5.6 Regulier beheer (7)
Bemesting (maximaal 25 kg N (P,K) /ha.j), bij voorkeur onder vorm van vaste stalmest (8).
Beweiding in relatief hoge dichtheden (3 GVE per ha) (3,2).
Laat inscharen van het vee is gunstig voor de bloei en zaadzetting van voorjaarsbloeiers zoals
Pinksterbloem (vanaf eind mei of later).
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1.2.5.7 Herstel en ontwikkeling
Stopzetten van eventuele overbemesting (>25kg N/ha.j) (8)
In sterk bemeste situaties kan tijdelijk een verschralend maaibeheer gevoerd worden, aanvullend op
de beweiding. Bij het starten van begrazing van hoogproductieve graslanden wordt het vee
ingeschaard wanneer het gras gemiddeld 15 cm hoog is. Na verloop van tijd zal dus steeds later
ingeschaard worden, naargelang de afnemende productie van de graslanden als gevolg van het
verschralingsbeheer. Door het later inscharen krijgen steeds meer soorten de gelegenheid om zaad
te vormen. Wanneer het vee te laat ingeschaard wordt, zullen de grassen te hoog opgeschoten zijn
(20 tot 30cm), platvallen en de grasmat zal vervilten.
1.2.5.8 Potenties tot herstel
Een aantal minder kritische doelsoorten kan zich vrij snel vestigen, maar bijna steeds in lage
bedekkingen en geringe aantallen. Zeer soortenrijke vegetaties met veel zeldzame soorten zijn in een
agrarische omgeving niet te verwachten (5). De aanwezigheid van zaadbronnen in de omgeving is dus
noodzakelijk om een soortenrijke weidegrasland te bekomen.
1.2.5.9 Bedreigingen
Het aantal hoogproductieve grassen neemt toe met vermesting en vertrappeling door vee, waarbij
gelijktijdig ook het soortenaantal afneemt.
Ontbreken van beheer leidt tot vervilting en verbossing.
1.2.5.10 Literatuur
Bal et al., 2001
Bax & Schippers, 1998 (8)
Demolder et al., 2003 (7)
Runhaar et al., 2004 (6)
Schaminée et al., 1996 (3)

Schekkerman, 2002 (1)
Siebel & Piek, 2001 (2)
Verlinden et al., 1989
Zwaenepoel et al., 2002 (4)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (5)
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1.2.6
1.2.6.1

Bloemenrijk hooiland
Beschrijving

Hooilanden met een uitbundige bloei op vochtige tot
vrij droge, neutrale tot basische en doorgaans
voedselrijke gronden met veel schermbloemigen en
composieten (glanshavergraslanden). Indien deze
graslanden niet gehooid, maar wel beweid worden,
worden soortenrijke cultuurgraslanden bekomen.
Vroeg in het voorjaar bloeien Paardebloem,
Pinksterbloem en Madeliefje en verschillende
klaversoorten. Later, in mei, worden deze soorten
ingehaald door hoogopschietende stengels van
grassen en kruiden, vooral schermbloemigen.
Bwk-code : Hu, Foto : Peter Van de Kerckhove

1.2.6.2 Kenmerkende soorten (5)
Glanshaver, Groot streepzaad, Grote bevernel, Knoopkruid, Engels raaigras, Gewoon struisgras,
Kropaar, Veldzuring, Gewoon reukgras, Smalle weegbree, Gewone paardebloem, Witte klaver, Gewone
hoornbloem, Ruw beemdgras, Scherpe boterbloem, Kruipende boterbloem, Beemdkroon, Gewone
pastinaak, Weideklokje, Madeliefje, Margriet, Gewone brunel, Pinksterbloem, Rood zwenkgras, Gewoon
biggenkruid, Kleine klaver, Rode klaver, Zachte dravik, Gewoon duizendblad, Moerasrolklaver, Zachte
ooievaarsbek, Voederwikke, Vertakte leeuwentand, Veldlathyrus, Klein streepzaad, Beemdkamgras,
Beemdlangbloem, Beemdooievaarsbek, Draadereprijs, Fraaie vrouwenmantel, Gekielde dravik, Gewone
ereprijs, Heggedoornzaad, Fluitekruid, Goudhaver,…
1.2.6.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Gewone paardebloem, Gewone hoornbloem, Witte klaver, Rode klaver, Scherpe boterbloem, Kruipende
boterbloem, Rapunzelklokje, Weideklokje, Madelief, Margriet, Gewoon biggenkruid, Gewoon
duizendblad, Gewone ereprijs, Heggedoornzaad, Voederwikke, Veldzuring,…
1.2.6.4 Zeldzame en bedreigde soorten (5)
Weidekerveltorkruid, Weidekervel, Spits havikskruid, Kale vrouwenmantel, Geelgroene vrouwenmantel,
Bochtige klaver,…
Deze hooilanden kunnen enkele zeer zeldzame vaatplanten bevatten, maar zijn eerder zeer belangrijk
voor allerlei bloembezoekende insecten (dagvlinders, boktorren, zweefvliegen,..) en spinnen. Een aantal
vogels (Paapje, Grauwe klauwier) komen in deze biotoop foerageren, voor weidevogels is het een
belangrijk broedgebied.
1.2.6.5 Voorkomen
Idem als de soortenrijke cultuurgraslanden.
Op vochtige tot vrij droge, basische tot vrij zure bodem. Het komt vooral voor op van nature voedselrijkere
klei- en zavelgronden, maar kan zich bij voldoende bemesting ook ontwikkelen op van nature schralere,
zandige of zelfs venige gronden. Areaal in Vlaanderen : minimaal 1880 ha en maximaal 2950 ha (6).
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1.2.6.6 Regulier beheer (7, 8)
Bemesting (maximaal 25 kg N(P,K) /ha.j bij voorkeur onder vorm van vaste stalmest. (1). Bax &
Schippers hanteren een hogere maximale mestgift van 50 kg zuivere stikstof /ha/j (2).
De aard en de intensiteit van het beheer hebben een grote invloed op de samenstelling en de
structuur van de vegetatie. Doorgaans worden twee maal per jaar gemaaid (tweede helft van juni,
begin juli voor graslanden met een vrij hoge productie; eind juli of begin augustus voor minder
productieve graslanden voor de eerste maaibeurt, de tweede maaibeurt volgt dan in september).
Indien in september de productie onvoldoende is voor een tweede maaibeurt, maar de vegetatie te
hoog staat om zo de winter in te gaan, is beweiding in een goede optie. Bovendien is de onderlaag
van de kruidvegetatie sterker ontwikkeld als er behalve gehooid, ook af en toe beweid wordt. Hierbij
is het product van het aantal GVE met het aantal naweidedagen maximaal 100 (1).
De continuïteit van het beheer is belangrijk voor het behoud van soorten (weinig spreiding in de
maaitijden per perceel). Door de randen van het perceel slechts een maal om de paar jaar te maaien,
worden geleidelijke overgangen naar bos of struweel gecreëerd. Wanneer het perceel niet grenst aan
struweel of bos, is het aangewezen een strook niet te maaien om de nodige
overwinteringsmogelijkheden voor insecten te bieden.
Aanpassen van het maaibeheer aan weidevogels :
creëren van vluchtstroken. Uit onderzoek blijkt dat percelen met vluchtstroken door gruttofamilies
aanmerkelijk meer worden bezocht dan geheel gemaaide percelen. Wel moeten de stroken
voldoende breed zijn (minimaal 3 m) (2).
uitstel van de eerste maaidatum. Deze maatregel is bewezen effectief voor het broedsucces, met
als gevolg dat de meer kritische vogels zoals de grutto een duidelijke voorkeur hebben voor laat
gemaaide percelen boven vroeg gemaaide. Ook voor het overleven van de kuikens is het
gunstiger om laat te maaien. (2)
1.2.6.7 Herstel en ontwikkeling
Herstel van niet beheerde of te intens beheerde graslanden kan door een verschralend beheer op te
nemen (twee maal per jaar maaien met afvoeren, eerste maaisnede juni-juli, tweede maaisnede in
september) (1).
De omvorming van zwaar bemeste graslanden tot bloemenrijke hooilanden is afhankelijk van de
aanwezigheid van voldoende zaadbronnen in de bodem of in de onmiddellijke omgeving. Een
verhoogde maaifrequentie (eerste maaisnede in de eerste helft van juni, tweede maaisnede in
september) is aangewezen om het verschralingsproces te versnellen. Ook nabeweiden kan de
kiemingsmogelijkheden van nieuwe soorten nog bevorderen (3, 4).
Bij dominantie van Gestreepte witbol of Engels raaigras dient men een aantal jaren vroeg te maaien
(eind mei, uiterlijk eerste week van juni). Zo kunnen kruiden en minder productieve grassen vroeger
doorgroeien en wordt de hergroei van dominante grassen onderdrukt (7).
Zeker in de beginfase van het herstel- en ontwikkelingsbeheer moet botanisch beheer een grotere
prioriteit krijgen dan beheermaatregelen in functie van fauna. Bv. maaien voor half juni is niet gunstig
voor weidevogels, voor ontwikkelingsbeheer is het echter funest om niet te maaien. Juist in deze
periode moet er frequent gemaaid worden om zo veel mogelijk nutrientenrijke biomassa af te voeren.
(2).
Ontwikkelingsduur: 10 jaar (bij herstel) tot 25 jaar (bij ontwikkeling) (3)
1.2.6.8 Potenties tot herstel
Vertrekkende vanuit intensief gebruikte landbouwgronden is het bijzonder twijfelachtig om opnieuw een
zeer hoge soortenrijkdom te verkrijgen. Landschappen met veel relichtpopulaties, bv. holle wegen en
bermen hebben hiervoor meer potentie (9). Graslanden met dominantie van Fluitekruid of Peen en
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Gewone Bereklauw, Heggedoornzaad, Rood zwenkgras en klavers, Veldzuring, Scherpe boterbloem,
Margriet, Brunel, Grasmuur, Gewone hoornbloem en Gewoon reukgras wijzen op potenties voor herstel
van een goed ontwikkeld bloemenrijk hooiland (7).
1.2.6.9 Bedreigingen
Gebrek aan beheer leidt tot verruiging en bosvorming.
Een te intensief beheer (veelvuldig maaien en intensiever beweiden), meestal gekoppeld aan een
zwaardere bemesting, leidt tot een soortenarme begroeiing zonder opvallend seizoensaspect.
Overstromingen worden slecht verdragen
Intensivering van de landbouw: herbicidengebruik, omvorming van hooi- naar begrazingsbeheer,
scheuren en bemesten van grasland, beplanting met populier
1.2.6.10 Literatuur
Bal, Beije, et al., 2001 (3)
Bax & Schippers, 1998 (2)
De Blust et al., 1985
Demolder, et al., 2003 (8)
Runhaar et al., 2004 (5)
Schaminée et al. 1996 (4)

Schekkerman, 2002 (1)
Van Landuyt et al. 1999 (6)
Van Uytvanck & Decleer, 2004 (9)
Verlinden et al., 1989
Zwaenepoel et al., 2002 (7)
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1.3

Mantel- en zoomvegetaties

1.3.1

Mantel- en zoomvegetatie : algemene beschrijving

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

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

Onder een mantel verstaan we een begroeiing van struiken aansluitend op bomen in het bos. Hij is
best opgebouwd uit een eerste zone met hogere, schaduwminnende soorten, en een tweede zone,
aansluitend bij de zoomvegetatie die is opgebouwd uit lagere, lichtminnende struiken. De kroon van
de uiterste struiken reiken tot op de grond en vormen zo een dichte, opgaande structuur (1).
De zoom (3-5m breed) is voornamelijk opgebouwd uit hoge, meerjarige kruiden.
Een ideale mantel- en zoomvegetatie bevat enkel inheemse en liefst streekeigen soorten. De mantelen zoomvegetatie hoeft niet recht te zijn, het is beter te streven naar een golvende grenslijn tussen
struik- en kruidlaag, zodat de lengte van deze gradiëntrijke zone toeneemt. Inhammen en
uitstulpingen creëren een rafelige of gekartelde bosrand, wat erg gunstig is voor vooral
warmteminnende insecten (voorjaarssoorten). Ook de oriëntatie van mantel- en zoomvegetaties en in
uitbreiding van struwelen, is bijzonder belangrijk voor insecten, in het bijzondere thermofiele insecten.
Een goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetatie vervult verschillende functies. Een zeer belangrijke
functie van de mantel- en zoomvegetatie is de beschermende functie. Het typische bosklimaat van
het bosbestand (schaduwrijk, windluw, een hogere luchtvochtigheid, verminderde instraling en een
meer gematigde temperatuur) wordt behouden en de invoer van schadelijke stoffen via de wind wordt
verhinderd. Naast deze beschermende functie heeft de mantel- en zoomvegetatie ook een
belangrijke functie als geschikt habitat voor verschillende plant- en diersoorten.
Het (grillig) lijnvormig verloop van een mantel- en zoomvegetatie biedt goede migratiemogelijkheden
voor plant en dier.
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Binnen de mantel- en zoomvegetatie kunnen ook andere vegetatiestructuren voorkomen: dood hout
(liggend en staand), hakhoutstoven, knotboom, gracht, houtwal, plas, poel, ..).
1.3.1.2 Flora en fauna (6)
Zomen en mantels zijn belangrijk als schuilplaats en foerageerbiotoop voor vele soorten zoogdieren,
zoals marters, allerlei vleermuizen, eikelmuis en hazelmuis. De struiken herbergen een rijke
gemeenschap aan broedvogels, met soorten als de Europese kanarie, Grasmus, Braamsluiper, Kneu en
nog vele anderen. Ze bieden ook plaats aan een groot deel van de in ons land voorkomende amfibieën
en reptielen, maar zijn vooral belangrijk voor vlinders, zweefvliegen, boktorren en andere
bloembezoekende insecten.
De mantel biedt ruimte aan heel wat lichtminnende struweelsoorten zoals Meidoorn, Sleedoorn,
Gaspeldoorn, Gelderse roos, …dit zijn soorten die zich binnen gesloten bos minder kunnen ontwikkelen.
Bovendien bevat een mantel- en zoomvegetatie een groot aantal specifieke vaatplanten (zoomplanten)
waaronder een aantal zeer zeldzame soorten.
Dagvlinders maken zowel gebruik van de mantels als van de zomen.
1.3.1.3 Typering
Een mantel- en zoomvegetatie komt in twee situaties voor (Figuur 7):
Als overgangszone tussen bos en open terrein (bv. op de overgang tussen bos en akker of weiland).
Dit zijn externe mantel- en zoomvegetaties.
Als overgangszone tussen bosbestanden en open plaatsen in het bos. Deze open plekken kunnen
ontstaan als gevolg van natuurlijke processen (bosbrand, windval, blikseminslag, maar ook beekjes
en rivieren, moeras, heidevegetaties...), of van antropogene aard zijn (kapvlakte, bospaden,
wildakker, graasweide, picknickplaats in het bos,..).
Dit zijn interne mantel- en zoomvegetaties. Interne mantel-en zoomvegetaties kunnen één-of
tweezijdig zijn (zie Figuur 8 en Figuur 9).

Figuur 7: interne en externe mantel- en zoomvegetatie (fig. Jean-Yves Paquet)
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Figuur 8: Een goed ontwikkelde, tweezijdige, interne mantel- en zoomvegetatie (fig. Jean-Yves Paquet, naar Warren
& Fuller, 1993)

Figuur 9: Een goed ontwikkelde, éénzijdige, interne mantel- en zoomvegetatie (fig. Jean-Yves Paquet , naar (7))

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

1. Mantel
Om successie naar bos tegen te gaan en er voor te zorgen dat de kruinen van de struiken tot op de
bodem reiken, is het noodzakelijk de stammen om de 10-15 jaar aan de bodem af te zetten. Variatie in de
omlooptijd en afwisseling in de hoogte (afwisseling stoven en knotbomen) houdt de structuurvariatie in
stand. Er moet echter vermeden worden dat er bressen ontstaan in de mantel- en zoomvegetatie. Dit kan
door cyclisch stroken af te zetten, bv. stroken van 100m. Afzetten gebeurt voordat de vogels nestelen,
dus voor 1 maart. Exoten worden verwijderd, waarbij agressief uitzaaiende soorten prioritair worden
aangepakt.
Het is zinvol om gedurende het afzetten van bomen en struiken het verloop van de grenslijn tussen de
mantel en de zoom voortdurend te veranderen. Zo worden steeds nieuwe successiezones gecreëerd.
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2. Zoom
De zoom van de mantel- en zoomvegetatie dient om de 2-3 jaar gemaaid te worden.
Het maaitijdstip is sterk afhankelijk van het type zoomvegetatie. Voor de groei en reproductie van de
planten is het absoluut noodzakelijk om te maaien wanneer de meeste soorten hun zaden gevormd
hebben (juli-augustus), droge, schrale vegetaties worden later gemaaid (september-oktober). Het
maaisel moet vervolgens binnen enkele dagen afgevoerd worden wat geleidelijk tot verschraling van
de bodem leidt en verruiging tegengaat. De vestiging van karakteristieke zoomplanten wordt zo
bevorderd.
Faseren van het maaien (in tijd en in ruimte) is een goede optie. Indien bijvoorbeeld minstens drie
maaivakken worden onderscheiden waarvan er jaarlijks slechts één wordt gemaaid, wordt een rijkere
structuur bekomen dan wanneer alles gelijktijdig om de drie jaar wordt gemaaid. Voor veel insecten is
het bovendien van belang om in de holle stengels van uitgebloeide planten te kunnen overwinteren.
Bij elke maaibeurt dient dan ook een deel van de zoom gespaard te blijven. Dit gespaarde deel kan
dan bij de volgende maaibeurt meegenomen worden.
Plaatselijk kan er gekozen worden om enkele brandnetelhorsten te bewaren als waardplant van een
aantal vlindersoorten (Dagpauwoog, Kleine vos,..).
Klassiek wordt een maaihoogte van 5-8 cm aanbevolen. In zeer schrale vegetaties kan eventueel
lager gemaaid worden. Lokale beschadiging van de bodem kan daar leiden tot zeer interessante
pioniervegetaties.
Indien de mantel- en zoomvegetatie grenst aan een drukbezochte pad, kan het in sommige gevallen
gewenst zijn de uiterste rand (0.5 m) twee maal per jaar te maaien om het wandelpad voldoende vrij
te stellen. De eerste maaibeurt is dan in de tweede helft van juni of begin juli, de tweede maaibeurt
volgt dan in september.
1.3.1.5 Ontwikkeling en herstel van externe mantel- en zoomvegetaties
De aanleg van een mantel- en zoomvegetatie langs bestaande bossen kan gebeuren op twee manieren :
omvorming van een deel van het bosbestand tot mantelzone
aanleg van een nieuwe mantelzone naar buiten toe. Dit kan door spontane ontwikkeling of door
actieve inplanting met streekeigen struiken.
Het aanleggen van een externe mantel-zoomgradiënt gebeurt best door het bos spontaan naar buiten toe
te laten uitbreiden (bijvoorbeeld door de prikkeldraad van aangrenzend weiland een tiental meter te
verplaatsen). Deze strook wordt van buiten naar binnen met afnemende periodiciteit beheerd
(maaibeheer resp. kapbeheer), om zo een geleidelijke gradiënt te realiseren.
Aangezien uitbreiden vaak niet zo evident is, is het verleidelijk om de mantel naar binnen toe aan te
leggen door in de mantel- en zoomvegetatie zwaar te kappen. Het kan echter niet de bedoeling zijn om
mantel-zoomgradiënten aan te leggen ten nadele van het bos. Dergelijke kappingen zijn enkel te
verantwoorden in het kader van herstel van oude rijke mantel- en zoomvegetaties, en mogen niet de
regel zijn.
Ook in het kader van faunagericht beheer zijn kappingen mogelijk (bv. de creatie van een open
plekkenstructuur met mantel-zoomvegetaties).
Om een externe mantel- en zoomvegetatie te verwezenlijken is een ruimtebeslag van 6-10m nodig (6).
Bovendien is het soms aangewezen om naast de kruidenvegetatie van de zoom, nog een extra strook te
voorzien met extensief beheerd grasland. Zo wordt het totale bereik vergroot en de schadelijke input van
pesticiden en meststoffen van aangrenzend landgebruik voor het bos en de mantel- en zoomvegetatie
verminderd.
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Bij omvorming van het uiterste deel van het bosbestand zullen inheemse struiken of bomen met goede
opslagcapaciteit worden behouden. Andere bomen en struiken worden afgezet over een breedte van 515m in het bestand. Hierdoor dringt er meer licht door op de bodem en kunnen lichtminnende soorten
zich vestigen. Deze methode is aangewezen bij de creatie van interne mantel- en zoomvegetaties of
wanneer plaatsgebrek de ontwikkeling van een volledige mantel- en zoomvegetatie naar buiten toe
onmogelijk maakt.
Door een aangepast maaibeheer zal de zoom zich spontaan ontwikkelen.
Bij aanleg van een mantel- en zoomvegetatie naar buiten toe is het vaak voldoende ruimte te creëren
voor spontane processen. Dit kan bijvoorbeeld door de afrastering 5-10m in het open veld terug te zetten
zodat pionierssoorten zich spontaan kunnen vestigen. De soortensamenstelling van de spontaan
ingezaaide struiken moet nauwgezet opgevolgd worden. De vestiging van sterk woekerende exoten zoals
Amerikaanse vogelkers en Robinia is niet gewenst.
Indien een spontane vestiging uitblijft (bv. door het ontbreken van geschikte zaadbronnen in de
omgeving) of wanneer op zeer korte termijn resultaat gewenst is (bv. om indringing van bosbestanden te
voorkomen, of als visueel scherm) kan gekozen worden voor actieve aanplant op een deel van de
beoogde oppervlakte. De aanplantingen geschieden best per soort in kleine groepjes om te vermijden dat
een soort uit de menging wordt verdrongen door meer concurrentiekrachtige soorten.
1.3.1.6 Ontwikkeling en herstel van interne mantel- en zoomvegetaties
De aanleg van een interne mantel- en zoomvegetatie is vooral zinvol:
langs paden : door over een afstand van enkele meter de houtige vegetatie terug te zetten, ontstaan
lichtrijke paden. Door bovendien aan kruispunten van dergelijke paden iets dieper in de bestanden te
kappen, ontstaan grotere lichtrijke open plekken.
langs open plekken (bv. ligweides,..) : de ontwikkeling van een interne mantel- en zoomvegetatie kan
hier zowel door kappen als door uitbreiding in de richting van de open plek.
1.3.1.7 Bedreigingen
vraat : reguleren van de wildstand, afsluiting verplaatsen.
betreding van de zoomvegetatie : beschermen van de kruidlaag door plaatsen van een afsluiting of
verboden toegangsborden.
aangrenzend landgebruik : indien mogelijk de zoom uitbreiden met enkele meters extensief beheerd
grasland. De invloed van pesticiden en meststoffen op de mantel- en zoomvegetatie wordt zo
getemperd.
Exoten en gebruik van niet inheems plantmateriaal.
Gebrek aan beheer.
1.3.1.8

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

Honnay & Hermy, 2002 (5)
Stortelder et al., 1999b (6)
Warren & Fuller, 1993 (7)
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1.3.2
1.3.2.1

Mantel-zoomvegetaties op zandgronden
Beschrijving

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

1.3.2.4 Regulier beheer
Gezien de betrekkelijke soortenarmoede in dit vegetatietype, richt het beheer zich voornamelijk op het
vergroten van de structuurvariatie.
Mantel: Hakhoutbeheer over een strook van een 10-tal meter breed. De omlooptijd van het beheer is
afhankelijk van de standplaatseigenschappen. De gemiddelde omlooptijd bedraagt 15-20 jaar.
Zoom: om de 2-3jaar maaien en het maaisel afvoeren. Droge schrale zoomvegetaties worden in
september-oktober gemaaid. In verruigde situaties is het beter om vroeger te maaien (juli-augustus).
1.3.2.5 Ontwikkeling en herstel
Zie ook § 1.3.2.4 Regulier Beheer en de algemene fiche Mantel- en zoomvegetatiebeheer
Mantel :
De ontwikkeling van nieuwe externe mantel-zoomvegetaties langsheen bestaand bos gebeurt bij
voorkeur naar buiten toe. Het herstel van voormalige meer open structuren (hakhoutbeheer) over
enkele meter aan de binnenrand van oud bos is echter waardevol aangezien aanwezige
halfschaduw- oud bossoorten zo beter tot hun recht komen.
De ontwikkeling en het herstel van een interne mantel-zoomvegetatie langs lijnvormige
elementen (paden) zal meestal naar binnen toe plaatsvinden, langs vlakvormige elementen
(ligweide, open plek) kan ook naar buiten gewerkt worden.
Pleksgewijs ringen of behoud van windval levert extra variatie onder vorm van staand- en liggend
hout, en wortelkluiten
Kroonhout bij voorkeur in het bestand laten ter stimulatie van mantels en bramen, vestiging van
allerlei organismen (insecten, paddestoelen, …), en als bescherming van jonge uitlopers op
stronken tegen wildvraat
Zoom :
Aangerijkte zomen worden gedomineerd door Gewone hennepnetel, Gladde witbol en Bochtige
smele. Om deze vegetaties te verarmen is een meer intensief maaibeheer nodig.
Op vochtige standplaatsen waar pijpestrootje te dominant is kan eventueel geplagd worden.
1.3.2.6 Bedreigingen
Verdringing van zoom- en mantelvegetatie door stikstofminnende vegetatie onder invloed van
vermesting: sterke uitbreiding van Gewone vlier (mantel), Gestreepte witbol, Gewone hennepnetel
(zoom)
Ontwikkeling tot gesloten bos door gebrek aan beheer
1.3.2.7

Literatuur
Bal et al., 2001
Bergstedt, 1992
Stortelder et al. 1999b
Zwaenepoel, 1998
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1.3.3
1.3.3.1

Mantel- en zoomvegetaties op voedselrijke standplaatsen
Beschrijving

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

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

1.3.3.5 Ontwikkeling en herstel (6)
Mantel: De ontwikkeling van nieuwe externe mantel-zoomvegetaties langsheen bestaand bos
gebeurt bij voorkeur naar buiten toe. Bij de aanleg van een mantel-en zoomvegetatie op
cultuurgronden kan het noodzakelijk zijn eerst de graszode te plaggen.
Indien er in het bos relicten zijn van hakhoutbeheer is het aangewezen de mantel- en zoomvegetatie
naar binnen toe te herstellen. Dergelijk herstel van voormalige meer open structuren over enkele
meter aan de binnenrand van oud bos is zeer waardevol aangezien aanwezige halfschaduw- oud
bossoorten zo beter tot hun recht komen.
De ontwikkeling en het herstel van een interne mantel-zoomvegetatie zal meestal naar binnen toe
plaatsvinden.
Zoom: Indien de zoomvegetatie gedomineerd wordt door Zevenblad en Ridderzuring, Fluitekruid,
Witte dovenetel, Hondsdraf en Grote brandnetel is het aangewezen twee maal per jaar te maaien
(tweede helft van juli en eind september). Na deze verschralingsperiode van 5 jaar, wordt dan de
maaifrequentie en periode herzien (zie regulier beheer).
1.3.3.6 Bedreigingen (6)
Verdringing van zoom- en mantelvegetatie door stikstofminnende vegetatie onder invloed van
inwaaien van meststoffen vanuit aangrenzend landbouwgebied: sterke uitbreiding van Gewone vlier,
Grote Brandnetel en Zevenblad.
Verruiging van incidenteel overstroomde loofbossen als gevolg van ontwatering
Ontwikkeling tot gesloten bos door gebrek aan beheer
1.3.3.7

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

Honnay & Hermy, 2002 (5)
Stortelder et al., 1999b (6)
Warren & Fuller, 1993 (7)
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1.3.4
1.3.4.1

Mantel- en zoomvegetaties van moerassen
Beschrijving

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

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

1.3.4.5

Regulier beheer – Herstel en ontwikkeling (6)
Mantel : hakhoutbeheer met omlooptijd van 10 jaar over een strook van een 10-tal meter.
Zoom : Regelmatig maaien en afvoeren (om de 1-5 jaar), in sommige gevallen is het ook
aangewezen te plaggen. Het maaien gebeurt in september.
Drogere zomen met rietruigtekruiden zoals Moerasspirea en Echte valeriaan kunnen geplagd of
frequenter (tot jaarlijks) gemaaid worden om een rijkere soortensamenstelling te bekomen. Nog
drogere zomen gedomineerd door Grote brandnetel vragen een 3-5 jaarlijkse maaibeheer. Om
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Brandnetel plaatselijk terug te dringen zal jaarlijks (eventueel tweemaal per jaar) gemaaid moeten
worden.
1.3.4.6 Bedreigingen (6)
Verruiging onder invloed van verdroging en vermesting. De verhoogde mineralisatie leidt tot een hogere
vrijstelling van nutriënten. Stikstofminnende planten als Grote Brandnetel, Kleefkruid en Gewone vlier
breiden uit.
Eutrofiëring
Ontwikkeling tot gesloten bos door gebrek aan beheer
1.3.4.7

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

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

Bijlage 3 / pagina 40

1.4

Bespreking en beschrijving van zeldzame bostypes

Om een goede afweging te maken om al dan niet over te gaan tot een ontbossing of creatie van een
halfopen structuur, is het uiteraard ook noodzakelijk om het alternatief (gesloten bostype) naar waarde te
kunnen schatten. In dit hoofdstuk wordt vooral aandacht besteed aan een beschrijving van de zeldzame
bostypes en waardevolle natuurelementen in de gesloten bossfeer en andere factoren die de
natuurwaarde van bos bepalen.

1.4.1
1.4.1.1

Beukenbos of Eikenbos met witte veldbies
Beschrijving

Deze bossen omvatten opgaande beukenbossen
(20-25m hoog) op zure, leemhoudende bodems in de
Voerstreek (Fl). Naast Beuk komen ook Zomereik,
Wintereik en Ruwe berk in de boomlaag voor. Goed
ontwikkelde eiken blijft echter meestal beperkt tot
plaatselijk betere bodemomstandigheden of in
bossen met een voormalig hakhoutbeheer. Als Eik in
de boomlaag gaat domineren, wordt deze biotoop
een Eikenbos met Witte veldbies genoemd (Ql).
Een secundaire boomlaag ontbreekt meestal, ook de
struiklaag is maar zwak ontwikkeld met Lijsterbes,
Sporkehout, Hulst, Ratelpopulier en Trosvlier of
ontbreekt geheel.
De bedekking van de kruidlaag varieert, ze is
gekenmerkt door Witte veldbies en ook vaak Bwk-code : Fl of Ql,; Foto : Kris Vandekerkhove,
Adelaarsvaren, Gewone bosbes en Bochtige smele. faciesvegetatie van Grote veldbies
In de eindfase van de successie van dit bostype is
Beuk de enige boomsoort en is door de sterke
beschaduwing
de
struiklaag
dan
afwezig
(‘hallenbos’).
1.4.1.2 Kenmerkende soorten
Beuk, Zomereik, Wintereik en Ruwe berk zijn kenmerkende soorten van de boomlaag. De struiklaag is
zwak ontwikkeld met vooral Lijsterbes en Sporkehout. Ook Mispel en Wilde appel (zeer zeldzame
soorten) kunnen voorkomen. Trosvlier is een typische soort die na verstoring nog sterk toeneemt.
De bodembedekking bestaat uit een mozaïek van schaduwplekken met afgevallen bladeren, lichtrijke
plekken heel ijl bedekt met Witte veldbies, Grote veldbies, Dubbelloof en Schaduwkruiskruid en open
plekken met een dichte bedekking van Adelaarsvaren. De moslaag is vaak maar zwak ontwikkeld.
In hakhoutbestanden of in mantel- en zoomvegetaties met een grotere lichtinval kan ook Fraai hertshooi,
Echte guldenroede en Knollathyrus staan.
1.4.1.3 Gemakkelijk herkenbare kenmerkende soorten
Naast alle soorten in de boometage is in deze vegetatie de structuur kenmerkend (zwak ontwikkelde
struiklaag en de ijle bodembedekking). Witte veldbies, Adelaarsvaren en Gewone bosbes zijn gemakkelijk
herkenbare soorten.
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1.4.1.4 Typische, zeldzame soorten
Witte veldbies is een kenmerkende, maar in Vlaanderen bedreigde soort. Grote veldbies is in Vlaanderen
zeldzaam.
De betekenis van dit bostype is voornamelijk groot wanneer het bos oud en uitgestrekt is. Dan kan een
rijke bosstructuur ontstaan met jonge tot zeer oude bomen, met zowel staand als liggend dood hout, en
met voldoende afwisseling tussen open plekken en zeer sterk beschaduwde plaatsen.
1.4.1.5 Voorkomen
Dit bostype hoort thuis op sterk zure, leemhoudende en grindrijke bodems. Het ontwikkelt zich
voornamelijk in zones met een koel en vochtig subklimaat. Dit bostype komt in Vlaanderen enkel voor in
de Voerstreek op een beperkte totale oppervlakte (240-280 ha) (8). De goed ontwikkelde voorbeelden
van dit bostype zijn bovendien allen Eikenbossen.
1.4.1.6 Regulier beheer (3, 4, 5, 7)
Vermijden van zware exploitaties. Kleinschalige femelslag, plenterkap of niets doen zijn wel mogelijk.
Dit bostype is gevoelig voor begrazing. Jaarrondbegrazing leidt reeds bij lage dichtheden tot
degradatie en is alleen mogelijk op grotere oppervlakten (>100 ha; 50 ha bij seizoensbegrazing) bij
zeer lage dichtheden, wanneer minstens 1/3 open terrein mee ingeschaard is (4). Gezien de
beperkte oppervlakten van dergelijke bossen in Vlaanderen, is begrazing niet aangewezen.
De natuurwaarde van deze bossen stijgt door een beheer dat streeft naar het verrijken van de
structuur en de hoeveelheid staand- en liggend dood hout. Specifieke beheersmaatregelen zijn
mantel-en zoombeheer, open-plekken-beheer, vrijstellen van soorten die onderdrukt worden door het
beukenscherm en/of recreatieplanning met zonering.
Natuurlijke wildregulatie en/of jacht.
1.4.1.7 Herstel en ontwikkeling (3, 4, 5, 7)
Actieve omvorming van exoten- en monotone beukenaanplantingen door selectieve kap leidt tot
bossen met een meer gevarieerde soortensamenstelling en structuur. Bij de omvorming moet echter
voorkomen worden dat ongewenste boomsoorten zich verjongen (met name Douglas, Amerikaanse
vogelkers en Amerikaanse eik moeten zeker verwijderd/geringd worden).
Herstellen van aaneengesloten eenheden door areaaluitbreiding en verbinding van bestaande
bossen
Voorkomen en tegengaan van mestinwaai en stikstofdepositie door een aangepast beheer van de
mantel- en zoomvegetatie
Herstel van de watertafel is noodzakelijk bij de natte variant.
1.4.1.8 Bedreigingen
Eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities en afspoeling van regenwater van hoger
gelegen bemeste plateaus en aangrenzende akkers
Verdroging door waterwinning
Verlies aan soortenrijkdom door versnippering
Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met bodemerosie en/of compactie tot gevolg
Aanplanten van naaldhout (voornamelijk Fijnspar) en homogene beukenaanplantingen, grootschalig
en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie waardoor weinig
oude bomen, dood hout en een arme structuur aanwezig zijn
Een te hoge wildstand belet verjonging.
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1.4.1.9
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1.4.2
1.4.2.1

Beukenbos met parelgras en Lievevrouwbedstro
Beschrijving

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

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

1.4.2.2 Kenmerkende soorten
De boomlaag wordt gedomineerd door Beuk. Begeleidende houtsoorten zijn : Haagbeuk, Hazelaar,
Esdoorn, Es, Zoete kers, Eik, Rode kornoelje, Gelderse roos en Meidoorn.
Eenbloemig parelgras, Lievevrouwbedstro, Rood peperboompje, Vogelnestje en Bosgerst zijn
kenmerkende soorten van dit bostype.
De bossen hebben een uitgesproken lente-aspect.
De kruidenlaag is zeer rijk en bevat voornamelijk kalkminnende en soorten van neutrale bodems.
Lievevrouwbedstro, Bosbingelkruid en Eenbloemig parelgras vormen er tapijten.
1.4.2.3 Gemakkelijk herkenbare kenmerkende soorten
Beuk, Haagbeuk, Hazelaar , Esdoorn, Es, Zoete kers, Eik, Rode kornoelje, Gelderse roos en Meidoorn.
Tapijten van Bosbingelkruid, Eenbloemig parelgras en Lievevrouwbedstro.
1.4.2.4 Typische, zeldzame soorten
De grote soortenrijkdom van dit bostype manifesteert zich vooral in een uitbundige bloei (eind mei-juni).
Zeldzame, typische soorten die in deze bossen kunnen voorkomen zijn Rood peperboompje,
Mannetjesorchis, Grote keverorchis, Vogelnestje, Christoffelkruid, Amandelwolfsmelk, Heelkruid, Ruig
klokje en Ruwe dravik.
1.4.2.5 Voorkomen
Op neutrale matig voedselrijke leembodems met goed ontwikkelde humuslaag in de Voerstreek. Elders
komt dit bostype zeer fragmentair voor.
1.4.2.6 Regulier beheer (3, 4, 5, 7)
Dit habitat komt in aanmerking voor verschillende bosbeheersvormen, zoals nulbeheer, middelhoutof hakhoutbeheer. Bij deze laatste vorm verdwijnt Beuk uit de menging, wat evenwel mogelijk is op
bepaalde oppervlaktes, anderszijds is hakhoutbeheer gunstig voor talrijke orchideeën (Purperorchis,
Vliegenorchis, Bergnachtorchis en Bleek bosvogeltje).
Een kleinschalig, duurzaam en multifunctioneel bosbeheer is eveneens mogelijk. Gezien de beperkte
oppervlakte in Vlaanderen van dit bostype (200-300ha) is het echter beter in deze bossen een
nietsdoenbeheer te voeren (of hakhoutbeheer in functie van de orchideeënflora).
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Dit bostype is gevoelig voor begrazing. Jaarrondbegrazing leidt reeds bij lage dichtheden tot
degradatie en is alleen mogelijk op grotere oppervlakten bij zeer lage dichtheden (maw de situatie in
Vlaanderen leent zich niet tot begrazing). Zones met een waardevolle voorjaarsflora of
bronvegetaties mogen niet mee begraasd worden.
1.4.2.7 Herstel en ontwikkeling (3, 4, 5, 7)
Deze bossen zijn gevoelig aan overbemesting van akkers op bovengelegen plateaus en
luchtvervuiling. Bufferzones kunnen voorzien worden onder vorm van stroken bos langsheen de
bestanden, waar hakhoutbeheer wordt (her)opgenomen. Zie fiche Mantel- en zoomvegetaties op
voedselrijke standplaatsen.
Herstel van een meer natuurlijk bostype is mogelijk door natuurlijke successie of actieve omvorming
van exoten- en monotone beukenaanplantingen naar bossen met een natuurlijke boomsamenstelling,
verrijken van de structuur en de hoeveelheid dood hout.
Actieve omvorming van exoten- en monotone beukenaanplantingen door selectieve kap leidt tot
bossen met een meer gevarieerde soortensamenstelling en structuur. Bij de omvorming moet echter
voorkomen worden dat ongewenste boomsoorten zich verjongen (met name Douglas en
Amerikaanse eik moeten zeker verwijderd/geringd worden).
Herstellen van aaneengesloten eenheden door areaaluitbreiding en verbinding van bestaande
bossen.
1.4.2.8 Bedreigingen
Dit bostype is zeer gevoelig voor eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities en voor
uitspoeling vanuit hoger gelegen plateaus en aangrenzende akkers.
Verlies aan soortenrijkdom door versnippering
Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met bodemerosie en/of compactie tot gevolg
Aanplanten van exoten en homogene beukenaanplantingen, grootschalig en/of intensief kapbeheer
met grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie waardoor weinig oude bomen, dood hout en
een arme structuur.
Een te hoge wildstand belet verjonging.
1.4.2.9
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1.4.3
1.4.3.1

Beukenbos of Eikenbos op kalk
Beschrijving

Het beukenbos op kalk (Fk) wordt gezien als een
pionierfase van het parelgras beukenbos (zie 4.1.2.)
en komt voor op plaatsen waar de kalksteen zeer
ondiep zit of dagzoomt. De boomlaag is meestal ijl,
met vooral Beuk. Gewone es en Spaanse aak zijn de
belangrijkste
begeleidende
houtachtigen.
De
struiklaag is er vrij soortenrijk, hoewel ze weinig
echte bossoorten bevat.
Het is een van de zeldzaamste bostypen met het
grootste aantal soorten en het grootste aantal
zeldzame soorten dat absoluut aan kalk is gebonden.
Ook het secundaire bos met Zomereik, Haagbeuk en
Hazelaar en met overgangen naar struwelen en
kalkgraslanden is zeer waardevol (Qk: Eiken- Bwk-eenheid : Fk of Qk, Foto : Kris Vandekerkhove
haagbeukenbos op kalk).
1.4.3.2 Kenmerkende soorten
Beuk, Gewone es, Spaanse aak zijn de belangrijkste soorten. Hiernaast komen ook Zoete kers, Winteren zomereik voor. Sleedoorn, Meidoorn, Hazelaar, Rode Kornoelje, Wilde kardinaalsmuts, Gelderse roos,
Wilde liguster,…zijn mogelijke voorkomende struiken. De meest typische, bosgebonden struik is Bosroos.
De kruidlaag wordt gekenmerkt door een kalkminnende flora, waaronder vele orchideeën. Andere
typische soorten zijn Gulden sleutelbloem, Vingerzegge en Zeegroene zegge. In meer open bossen zijn
ook de volgende soorten typisch: Betonie, Heelkruid, Wilde marjolein, Witte engbloem, Gevinde kortsteel,
Welriekende salomonszegel, Kranssalomonszegel en Ruig hertshooi.
Minder karakteristieke soorten, maar wel vaak voorkomende zijn: Gewone salomonszegel, Slanke
sleutelbloem, Gevlekte aronskelk, Bosanemoon en Boszegge,….
1.4.3.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Alle soorten van de boom- en struiklaag. Kenmerkend is een groot aantal kalkminnende soorten, waarvan
sommige specifieke beukenbegeleiders zijn. Gulden sleutelbloem, Ruig viooltje, Wilde marjolein,…
1.4.3.4 Typische, zeldzame soorten
Karakteristieke orchideeën voor dit bostype zijn Bleek bosvogeltje en Vogelnestje. In sterk open
secundaire bossen kunnen ook Soldaatje, Bruine-, Mannetjes-, Vliegen- en Bergnachtorchis voorkomen.
1.4.3.5 Voorkomen
Het bostype komt voor op steile, zeer droge warme krijthellingen, liefst op het zuiden geëxposeerd. Het
vast krijtgesteente zit er dicht onder de oppervlakte en dagzoomt plaatselijk. In Vlaanderen komt dit
bostype maar fragmentair voor op de Sint-Pietersberg en op enkele plaatsen in de Voerstreek. Dit
bostype beslaat in Vlaanderen minimaal 22ha en maximaal 55ha (7).

Bijlage 3 / pagina 47

1.4.3.6 Regulier beheer
Voor de houtteelt heeft dit bos geen functie. Kap van enige omvang op deze hellingen is niet
verantwoord.
In secundair bos met Haagbeuk en Hazelaar en met overgangen naar struwelen en kalkgraslanden is
middelhoutbeheer en beheer van open plekken noodzakelijk. Als gevolg van het middelhoutbeheer
zal Beuk in de boomlaag vervangen worden door een gemengde boomlaag van voornamelijk
Zomereik en Haagbeuk (Eikenbos op kalk). Na kap moet alle takhout uit de bestanden verwijderd
worden. Een teveel aan organisch materiaal leidt tot een grotere voedselrijkdom, waardoor in plaats
van orchideeën brandnetels zullen groeien.
Open plekken moeten gemaaid worden (na september, een maal per jaar, of minder) eventueel
gevolgd door begrazing in herfst of het vroege voorjaar (1GVE/5ha) (1, 3).
Extensieve begrazing (1GVE/5ha) is wellicht de meest aangewezen beheersvorm voor deze bosjes.
Begrazing zorgt voor de gewenste bodemberoering ten gunste van de kalkminnende soorten (1, 3,
6).
Zonering van recreatie : gezien de geringe oppervlakte van deze biotoop is het beter geen paden
doorheen het bos te leiden, maar wel langsheen de onderrand ervan.
1.4.3.7 Herstel en ontwikkeling
De open structuur van deze bossen moet behouden blijven.
Eventuele exoten moeten uit de bestanden verwijderd worden.
1.4.3.8 Bedreigingen
Inspoeling van meststoffen vanuit hoger gelegen akkers
Te grote rust betekent een bedreiging voor dit bostype. Indien de bodem zich ongestoord kan
ontwikkelen groeit alles dicht (bv. met Klimop) en vindt een oppervlakkige ontkalking en een pHdaling plaats. Bij bodemvorming kan ook vocht langer vastgehouden worden waardoor de
temperaturen op de bodem minder hoog oplopen. Licht- en warmteminnende soorten zullen
verdwijnen. Hakhoutbeheer –met afvoer van takhout- of extensieve begrazing zorgt voor enige
erosie, wat op deze bodems gunstig is voor de kalkminnende ondergroei.
Bemesting vanuit akkers op hoger liggende plateaus heeft ongeveer dezelfde gevolgen, en leidt
bovendien tot verruiging.
Mergel-of kalkwinning verkleint het areaal van de bossen.
Plukken en uitgraven van bijzondere plantensoorten door recreanten, betreding door recreanten.
1.4.3.9
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1.4.4
1.4.4.1

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

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

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

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

1.4.4.3 Gemakkelijk herkenbare kenmerkende soorten
Alle soorten van de boomlaag. Groot heksenkruid, Tongvaren, de opvallende rijkdom aan varens en
mossen. In dit bostype is een rijke voorjaarsflora mogelijk, bv. met tapijten van Daslook.
1.4.4.4 Typische, zeldzame soorten
Dit bostype is het meest varen- en mossenrijke bostype, waaronder vele zeldzame soorten (Tongvaren,
Stijve naaldvaren).
1.4.4.5 Voorkomen
Op beschaduwde, steile hellingen. Dit bostype is verspreid in Wallonië aanwezig, maar komt slechts
fragmentarisch in Vlaanderen voor, in de Voerstreek. Ook in diepe holle wegen ontstaan gelijkaardige
biotopen.
1.4.4.6 Regulier beheer
Nietsdoen
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1.4.4.7 Herstel en ontwikkeling
Dergelijke biotopen die uitlopen op akker-of weiland moeten voldoende van bemesting afgeschermd
worden door de aanleg van bufferstroken. De bufferstroken zorgen eveneens voor een vochtig en
donker microklimaat.
Grote openingen in het kronendak en directe instraling vermijden, ook in naburige habitat, om
verruiging van het ravijnbos te voorkomen
Zoneren van recreatie, het beklimmen of betreden van de steile hellingen richt al snel grote schade
aan
In deze bossen komen vaak exoten voor (vooral Robinia). Deze worden best gekapt.
1.4.4.8 Bedreigingen
Alle werkzaamheden in deze bossen leidt tot verstoring (vooral erosie). Dit geldt ook voor betreding
door recreanten.
Invloed van bemesting op hoger gelegen akkers met verruiging als gevolg
1.4.4.9
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1.4.5
1.4.5.1

Essen- olmenbos
Beschrijving

Dit bostype betreft hardhout-ooibossen langs grote
rivieren met een sterke dynamiek wat betreft
waterdebiet. De boomlaag ervan wordt gevormd door
voornamelijk Abeel en Olm. De struiklaag in deze
bossen bestaat overwegend uit doornstruiken en kan
ijl of juist zeer dicht zijn. Ook lianen zijn vaak goed
vertegenwoordigd.
De kruidlaag is meestal wel goed ontwikkeld, maar
toch vaak niet gesloten zodat de bodem er plaatselijk
kaal is. Ze bevat veel soorten en is in het voorjaar
opvallend bloemenrijk.
Het bos bevat weinig strooisel aangezien dit bij
winterse overstromingen wordt afgevoerd. Zandig slib
Bwk-code : Ru, Foto : Kris Vandekerkhove
en zaden van allerlei plantensoorten worden
aangevoerd.
1.4.5.2 Kenmerkende soorten
De hoofdboomsoorten zijn Grauwe abeel, Gewone en Gladde iep, aangevuld met wat eik en es. Ook
eiken komen (aangeplant) vaak voor. De struiklaag wordt gevormd door Spaanse aak, Meidoorn,
Kardinaalsmuts en Gewone vlier. De voorkomende lianen zijn Hop en Bosrank.
Kenmerkende soorten van de kruidlaag in dit bostype zijn Maarts viooltje, Vogelmelk,
Voorjaarshelmbloem, verschillende looksoorten (vooral Kraailook), Klimopereprijs, Drienerfmuur,
Stinkende gouwe, Witte en Paarse dovenetel, Geel nagelkruid en Klimop.
Vaak voorkomende stikstofminnende soorten zijn Grote brandnetel, Kleefkruid en Hondsdraf.
1.4.5.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Grauwe abeel, Gewone en gladde iep, eik, es, Spaanse aak, Meidoorn, Kardinaalsmuts, Gewone vlier,
Hop en Bosrank,...
Maarts viooltje, Vogelmelk, looksoorten, Drienerfmuur, Stinkende gouwe, Witte en Paarse dovenetel en
Klimop,…
1.4.5.4 Typische, zeldzame soorten
Verschillende zeldzame looksoorten (Slangelook, Moeslook) en Schaafstro komen typisch in deze
biotoop voor.
De schors van olm is drager van vele mos- en korstmossoorten. Dit bostype kan rijk zijn aan deels
bijzondere huisjesslakken.
1.4.5.5 Voorkomen
Dit bostype komt voor op de oeverwallen in de alluviale vlaktes van de grotere rivieren. In Vlaanderen
komt het nog maar fragmentair voor, en enkel langsheen de maas. Dit bostype vormt het eindstadium
van de vegatieontwikkeling op plaatsen waar verzuring door de toevoer van zand of grondwater wordt
voorkomen.
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Wellicht blijven er in Vlaanderen slechts enkele moeizaam herkenbare relicten van dit van nature
zeldzame bostype bewaard. Samen met de variant in de duinen (Rud – 4.1.6.) wordt de totale
oppervlakte in Vlaanderen op 160-270ha geschat (8).
1.4.5.6 Regulier beheer (5, 9)
Het regulier beheer kan bestaan uit nulbeheer, middelhout- en hakhoutbeheer of kleinschalig,
duurzaam en multifunctioneel bosbeheer. Belangrijke en waardevolle zones en goed ontwikkelde
voorbeelden dient men, gezien de grote zeldzaamheid, van exploitatie te onttrekken. Voormalig
hakhoutbeheer kan (her)opgenomen worden, wat enkele lichtminnende planten in de kruidlaag ten
goede komt (vooral op de diverse looksoorten). Een geschikte omlooptijd hiervoor is 12 jaar (9).
Jaarrondbegrazing van dit bos leidt reeds bij lage dichtheden tot degradatie. Extensieve begrazing is
mogelijk in successiestadia op rijkere gronden en indien min. 1/3 open terrein mee ingerasterd wordt.
De oppervlakte voor seizoensbegrazing bedraagt minstens 25-50 ha en zou bij jaarrondbegrazing
groter dan 100 ha moeten zijn (9).
Specifiek beheer: zoom- en mantelbeheer, open-plekken-beheer en/of recreatieplanning met
zonering.
Zowel naar standplaats als naar productie is deze standplaats van onderschikt belang voor de
houtteelt.
1.4.5.7 Herstel en ontwikkeling
Herstel watertafel en rivierdynamiek, voorkomen of ongedaan maken van aanrijking en vervuiling.
Zelfherstel door natuurlijke successie, populierenklonen laten afsterven of actieve omvorming van
populierenaanplantingen naar natuurlijke boomsamenstelling.
Plekken waar viel iepen gekapt werden, kunnen ingeboet worden met iep, es of andere boomsoorten
om weer gesloten bos te krijgen en zo op termijn verruiging terug te dringen.
1.4.5.8 Bedreigingen
Watervervuiling, aanrijking en verstoring van de bodem met verruiging tot gevolg
Verdroging door waterwinning, grind- en kleiwinning
Verhinderen van natuurlijke rivierdynamiek, indijking en inpoldering, drainage of ontwatering
Ontbossing en beperken van de rivierdynamiek met versnippering tot gevolg, verlies aan
soortenrijkdom door versnippering
Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met erosie en/of compactatie tot gevolg
Aanplanten van exoten: grootschalige populierencultuur
Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie
waardoor weinig oude bomen, dood hout en een arme structuur aanwezig zijn
Iepenziekte
1.4.5.9
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1.4.6
1.4.6.1

Duinbos van het kustgebied
Beschrijving

Dit zijn natuurlijke of semi-natuurlijke bossen van de
kustduinen. Het zijn gestructureerde, maar tegelijk
ook open bossen die op goed beschutte plaatsen
hoogtes van 12-13m kunnen bereiken. Dicht bij zee
worden ze echter minder hoog. Floristisch gezien
vertonen deze bossen een grote gelijkenis met de
(duin)doornstruwelen waaruit ze vaak ontstaan. De
belangrijkste boomsoorten zijn er :
Eik in het Duin-eikenbos
Berk en Meidoorn in het Duin-berkenbos
Gewone es, eik, Iep en Gewone esdoorn in de
natte variant van dit bostype.

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

1.4.6.2 Kenmerkende soorten
Droge tot vochtige duinbossen :
Kalkhoudende, jonge duinen met geringe of zonder profielontwikkeling: open bossen met als
belangrijkste boomsoorten Zachte en Ruwe berk, Ratelpopulier, Esdoorn en Eénstijlige meidoorn: Duinberkenbos.
Dit bostype vormt de tussenschakel tussen duinstruweel en het duin-eikenbos. De struiklaag
is zeer goed ontwikkeld met Wilde liguster, Hondsroos, Eénstijlige meidoorn, Spaanse aak,
Wegedoorn, Europese vogelkers en Lijsterbes.
De kruidlaag is zeer soortenrijk met o.a. Robertskruid, Hondsdraf, Gewone salomonszegel,
Dagkoekoeksbloem, Kruipend zenegroen en Grote keverorchis, Duinriet, Zandzegge en
Jacobskruiskruid.
Ontkalkte (oppervlakkige verzuring), oudere duinen met toenemende bodemvorming: Duin-eikenbos
Boomlaag :eik. De struiklaag is minder ontwikkeld dan bij het Duin-berkenbos, maar omvat
wel grotendeels dezelfde soorten : Wilde liguster, Hondsroos, Egelantier, Kardinaalsmuts,
Gelderse roos en Meidoorn.
De kruidlaag wordt getypeerd door Lelietje-der-dalen, Stengelloze sleutelbloem, Hondstong,
Wilde hyacint, Duinriet, Wilde asperge, Jacobskruiskruid, Wilde kamperfoelie, Zandzegge,,...
De kruidlaag wordt echter vaak gedomineerd door grassen en dwergheesters, waarbij
Liguster en Dauwbraam typerend zijn.
Natte (kalkhoudende) duinbossen: De boomlaag wordt gevormd door een menging van Gewone es,
eik, iep en Gewone esdoorn. De gevlekte aronskelk is een typerende soort van de natte duinbossen.
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1.4.6.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Zachte en Ruwe berk, Ratelpopulier, Meidoorn, Wilde liguster, Hondsroos, meidoorn, Spaanse aak,
Wegedoorn, Europese vogelkers en Lijsterbes. Robertskruid, Hondsdraf, Gewone salomonszegel,
Dagkoekoeksbloem, Kruipend zenegroen, ..
Eik, Lelietje – der- dalen, Wilde hyacint, Jacobskruiskruid, Wilde kamperfoelie, ….
Gewone es, eik, iep, Gewone esdoorn, Gevlekte aronskelk,…
1.4.6.4 Typische, zeldzame soorten
Duinbossen bezitten geen exclusieve, zeldzame hogere planten, ze hebben wel een rijke
paddestoelenflora met een hoog aandeel zeldzame soorten. Een aantal van deze soorten komt enkel in
Duinbossen voor. Andere soorten van oude humusrijke bossen ontbreken. Ook de korstmossenflora is
zeer rijk en telt veel zeldzame soorten.
1.4.6.5 Voorkomen
Deze bossen komen voor op jonge bodems in de binnenduinen, in valleien waar voldoende beschutting
tegen de zeewind wordt geboden. Natuurlijke duinbossen komen in Vlaanderen nauwelijks voor. Geheel
spontane bosvorming treedt er slechts sinds enkele tientallen jaren op. De totale oppervlakte in
Vlaanderen wordt geschat op 60-150 ha (BWK-code Qd) (10).
1.4.6.6 Regulier beheer
Natuurlijke duinbossen vragen in principe geen beheer.
Hak- of middelhoutbeheer is mogelijk, in droge omstandigheden behoort kleinschalig, duurzaam
multifunctioneel bosbeheer tot de mogelijkheden.
In de natte variant van dit bostype is elke vorm van exploitatie ongunstig omwille van de gevoeligheid
en hoge zeldzaamheid ervan.
Een zonering van de recreatie is aangewezen.
Dit bostype is gevoelig voor overbegrazing. Een zeer extensieve begrazing is mogelijk indien de
oppervlakte minimaal 100 ha bedraagt en indien minimum 1/3 open en voldoende rijke graasgronden
mee ingerasterd worden, in combinatie met het inlassen van dichtheidsfluctuaties en/of
verjongingsperiodes (7).
1.4.6.7 Herstel en ontwikkeling
Spontaan herstel en ontwikkeling is mogelijk vanuit bestaande aangeplante bossen of door
natuurlijke successie van duinstruwelen. Op plaatsen met naaldhout kan men deze bossen
ontwikkelen door een omvormingsbeheer naar loofhout.
Herstel van aaneengesloten eenheden kan door areaaluitbreiding en verbinding van bestaande
bossen.
Het uitwendig beheer moet vooral streven naar het herstel van de watertafel en het weren en
verwijderen van expansieve exoten.
1.4.6.8 Bedreigingen
Atmosferische luchtverontreiniging is schadelijk voor de typische korstmosgemeenschappen
Degradatie door intensieve recreatie, of door intensieve bosexploitatie. Ook jaarrond begrazing van
het bos leidt reeds bij lage dichtheden tot degradatie
Overwoekering door exoten is een zeer belangrijk probleem in dit vegetatietype, gezien de bodem er
zeer geschikt is voor de kieming van uitheemse soorten (oa. spontane inzaaiing van tuinplanten uit
aangrenzende tuinen)
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Verlies aan soorten door zeer beperkte oppervlakte en versnippering; een belangrijke oppervlakte
potentieel natuurlijk duinbos is momenteel ingenomen door aanplanten van exoten zoals
Oostenrijkse den.
Ontbossing en versnippering
1.4.6.9
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1.4.7
1.4.7.1

Bos op landduinen
Beschrijving

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

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

1.4.7.2 Kenmerkende soorten
Zomereik en berk zijn kenmerkende soorten in de boomlaag, berk, Lijsterbes en Sporkehout vormen de
struiklaag.
De meest voorkomende plantensoorten in dit bostype zijn : Blauwe bosbes, Bochtige smele, Pijpestrootje
en Bramen. Op de iets rijkere plekken is Wilde kamperfoelie beperkt aanwezig, alsook Valse salie, Ruige
veldbies, Gladde witbol en Echte guldenroede. Op open plekken en in de mantel-en zoomvegetatie wordt
vaak Struikhei aangetroffen.
1.4.7.3 Gemakkelijk herkenbare kenmerkende soorten
Zomereik, berk, Lijsterbes, Sporkehout, Blauwe bosbes, Pijpestrootje, bramen, Wilde kamperfoelie, Echte
guldenroede, Struikhei.
1.4.7.4 Typische, zeldzame soorten
De waarde van deze bossen ligt meestal niet in het voorkomen van zeldzame soorten. Het is het
oorspronkelijke bostype van de meest voedselarme, gerijpte bodems.
De betekenis van dit bostype is gelegen in het grote aantal (vaak bedreigde) paddestoelen, mossen en
korstmossen. Ook voor ongewervelde dieren zijn de oudere bossen met veel staand en liggend hout
belangrijk (o.a. mieren).
1.4.7.5 Voorkomen
Op voormalige stuifduinen.
1.4.7.6 Regulier beheer
Nulbeheer, middelhout- en hakhoutbeheer. Kleinschalig, duurzaam en multifunctioneel bosbeheer is
mogelijk mits belangrijke en waardevolle zones van exploitatie worden onttrokken.
Seizoensbegrazing is mogelijk bij lage dichtheden en indien voldoende rijke graasgronden mee
ingerasterd worden in combinatie met het inlassen van dichtheidsfluctuaties en/of
verjongingsperiodes.
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1.4.7.7 Herstel en ontwikkeling
Verminderen van atmosferische depositie (voldoende aandacht voor een goed ontwikkelde zoom- en
mantelvegetatie) en luchtvervuiling
Bestrijden Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en andere exoten
1.4.7.8 Bedreigingen
De ondergroei van deze bossen is zeer gevoelig aan atmosferische depositie met aanrijking en
verzuring tot gevolg. De aanwezigheid van Gladde witbol en Rankende helmbloem wijst op dergelijke
aanrijking.
Verdroging door drainage of ontwatering van de natte variant
Degradatie door intensieve recreatie
Kolonisatie en overwoekering van de struiklaag met Amerikaanse vogelkers. Oud bossites zijn vaak
ingeplant met Grove den en exoten als Corsicaanse den, Amerikaanse eik, Lork en Douglasspar
Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, bemesten, heraanplanten en
overexploitatie waardoor weinig oude bomen, dood hout en een arme structuur aanwezig zijn
Te hoge wildstand die verjonging belet
1.4.7.9
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1.4.8
1.4.8.1

Voedselarm elzenbroek met veenmossen
Beschrijving

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

Bwk-code : Vo, Foto : Leen Govaere

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

Stippelvaren,

Kamvaren,

Koningsvaren,

1.4.8.4 Typische, zeldzame soorten
Klein glidkruid, Bospaardenstaart, Stippelvaren, Kamvaren, Koningsvaren, …
1.4.8.5 Voorkomen
Het voedselarme elzenbroek met veenmossen komt voor in beekvalleien en op zandig substraat waar het
grondwater zuur en voedselarm is. De grondwaterschommelingen zijn er zeer gering, er heerst een
vrijwel constante waterverzadiging. Dit bostype zou in Vlaanderen tussen de 150 en 310ha beslaan (9).
1.4.8.6 Regulier beheer
Het beheer bestaat uit een nulbeheer.
Bij het beheer van laagveenbossen kan gestreefd worden naar een ruimtelijke afwisseling.
Doorgaans beperken de activiteiten hierbij zich tot het tegengaan van bosopslag in de bosrand. Het
kappen blijft dus overwegend beperkt tot de bosrand (zie fiche bosrand van moerasbos).
Oude broekbossen kunnen plaatselijk kleinschalig worden afgezet. De ruigtekruiden die zich hier
zullen vestigen zijn vooral gunstig voor een aantal dagvlinders.
1.4.8.7 Herstel en ontwikkeling
Herstel en ontwikkeling van broekbossen kan door oppervlakten te voorzien waar spontane
ontwikkeling mogelijk is. Hierbij is het herstel van de standplaatseigenschappen zeer belangrijk.
De regulatie van de waterhuishouding neemt hierbij een belangrijke plaats in. Om de instroom van
vervuild water uit de omgeving en wegzijging tegen te gaan, moet het onderhoud van sloten gestaakt
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worden zodat deze verlanden. Hierdoor kan er zich echter een regenwaterlens vormen, gevolgd door
een sterke toename van veenmosgroei.
De verhoging van het grondwaterpeil moet geleidelijk gebeuren om de bomen de tijd te geven om het
wortelstelsel aan te passen.
Herstel- en ontwikkelingsmaatregelen binnen bestaande bossen moeten zich beperken tot het
herstellen van schade. Dit houdt in : het verwijderen van exoten, ongedaan maken van
ontwateringen, afbouw van het wegennet en eventueel van bebouwing.
1.4.8.8 Bedreigingen
Ontwatering, niet alleen in het bos, maar ook in de directe omgeving. Verdroging heeft verruiging tot
gevolg.
Vervuiling oiv instroom van vervuild water uit de omgeving
Verstoring van rust : een kernbereik van om en bij de 10 ha zou wegenvrij moeten zijn. Geen verhard
wegdek.
1.4.8.9
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1.4.9
1.4.9.1

Mesotroof elzenbroek met zeggen
Beschrijving

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

1.4.9.2 Kenmerkende soorten
De boomlaag wordt gevormd door Zwarte els en Grauwe wilg. In de kruidlaag onderscheidt het mesotrofe
elzenbroek zich van de andere broekbossen door de combinatie van Elzenzegge, Stijve zegge,
Pinksterbloem, IJle zegge en Wijfjesvaren. Andere typische soorten zijn Moerasvaren, Melkeppe, Blauw
glidkruid en Pluimzegge.
Rijkere varianten van dit bostype (het nitrofiel alluviaal elzenbos –Vn) worden ook gekenmerkt door
Zevenblad, Hondsdraf, Grote brandnetel, Kleefkruid, en andere nitrofiele soorten.
Het Moerasvaren –elzenbroek is een vorm van het mesotroof elzenbroek dat voorkomt op drijftillen.
Het wordt gekenmerkt door het samen voorkomen van Moerasvaren en Kamvaren.
1.4.9.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Zwarte els, Grauwe wilg, Pinksterbloem, Wijfjesvaren, Moerasvaren, Melkeppe, Zevenblad, Hondsdraf,
Grote brandnetel, Kleefkruid,…
1.4.9.4 Typische, zeldzame soorten
Moerasvaren, Kamvaren,…
1.4.9.5 Voorkomen
Dit bostype is het karakteristieke elzenbroek van de moerassige depressies van de riviervalleien. In de
winter staat deze biotoop volledig onder water, in de zomer droogt de bodem iets uit. Het mesotroof
elzenbroek komt sporadisch ook voor op oude drijftillen in ondiepe veenplassen (het Moerasvarenelzenbroek). Deze variant van het mesotroof elzenbroek heeft een meer gevarieerde structuur en is
bloemenrijker. Het Moerasvaren-elzenbroek komt nog maar zeer beperkt voor in Vlaanderen (in
verlandingszones in het krekengebied). De oppervlakte BWK-eenheid Vm is in Vlaanderen 960-2040ha
(9).
1.4.9.6 Regulier beheer
Het beheer bestaat uit een instandhoudingsbeheer. Essentieel hierbij is een voldoende hoog
grondwaterpeil en een goede waterkwaliteit. Dit kan door het plaatsen van stuwen en afdammen van
afwateringssloten.
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Kleinschalig hakhoutbeheer levert een grotere structuurvariatie op, wat gunstig is voor bv. het
vogelbestand. In grotere broekboscomplexen is een kleinschalige kapcyclus van 15-20 jaar
bevorderlijk voor de verhoging van de natuurwaarde (6). Hierbij worden de meest centrale, natte
delen gespaard zodat hier oud bos kan ontstaan.
Kap kan tijdelijk een verruigend effect hebben. Riet, Pitrus, Hennegras en Grote brandnetel zijn in staat
om na kap sterk in bedekking toe te nemen. Een kapbeheer in geëutrofieerde omstandigheden is dan ook
af te raden.
1.4.9.7 Herstel en ontwikkeling
Herstel- en ontwikkelingsmaatregelen binnen bestaande bossen moeten zich beperken tot het
herstellen van schade. Dit houdt in: het verwijderen van exoten, ongedaan maken van ontwateringen,
afbouw van het wegennet en eventueel van bebouwing.
Een verlaagde grondwaterstand en een verminderde kwelinvloed is zeer ongunstig. Het instellen van
een bufferzone waar niet ontwaterd en niet bemest wordt, is een voorwaarde voor een duurzame
instandhouding van een soortenrijk elzenbroekbos.
De verhoging van het grondwaterpeil moet geleidelijk gebeuren om de bomen de tijd te geven om het
wortelstelsel aan te passen.
Bij overstroming door geëutrofieerd beekwater treedt verruiging op. Verbetering van de waterkwaliteit
en continuering van natte omstandigheden leidt op den duur weer tot een soortenrijkere ondergroei.
1.4.9.8 Bedreigingen
Ontwatering, niet alleen in het bos, maar ook in de directe omgeving. Verdroging heeft verruiging tot
gevolg.
Vervuiling oiv instroom van vervuild water uit de omgeving
Elzenbroekbossen zijn zeer gevoelig voor windval, wat een verandering van het bosklimaat tot gevolg
heeft. Een dichte bosrand is dus zeer belangrijk om het typische bosklimaat te behouden.
Verstoring van de rust : zoneren van recreatie
Dit bostype is in vele gevallen omgezet tot matig groeiende populierenbestanden, met ondergroei van
Grote brandnetel, Kleefkruid,..
1.4.9.9
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1.4.10 Elzen essenbos met Slanke sleutelbloem
1.4.10.1 Beschrijving
Beekbegeleidend, alluviaal bos.
Meestal zijn het hoog opgaande bossen met een
duidelijke
gelaagdheid,
vaak
betreft
het
doorgeschoten hakhoutbestanden. De dominante
boomsoorten zijn Gewone iep, Gewone es, Grauwe
abeel en Zwarte els.
Het bostype bevat een goed ontwikkelde struiklaag
en de kruidlaag wordt gekenmerkt door een
uitgesproken voorjaarsaspect. Het betreft een
tussenstadium tussen het Elzenbos en gerijpt bos,
wat zich ook vertaalt in de soortensamenstelling : er
zijn zowel soorten van het Elzenbroek als soorten
Bwk-code : Va, Foto : Luc De Keersmaeker
van het Eiken-haagbeukenbos aanwezig.
Vaak is het een lijnvormig bostype tot enkele
tientallen meters breed.
1.4.10.2 Kenmerkende soorten
Zwarte els, Gewone iep, Gewone es, Grauwe abeel en Aalbes zijn de kenmerkende soorten in de boomen struiklaag. De kruidvegetatie wordt gedomineerd door Bosanemoon, Speenkruid, Slanke sleutelbloem,
Gevlekte aronskelk, Daslook, Muskuskruid, Gulden boterbloem. Ook Moerasspirea, Geel nagelkruid,
Gewone engelwortel, Kale jonker, Echte valeriaan en Grote brandnetel komen vaak voor in dit bostype.

1.4.10.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Zwarte els, Gewone iep, Gewone es, Grauwe abeel, Aalbes, …. De soortenrijke kruidlaag van dit bostype
wordt getypeerd door zowel nitrofiele (Geel nagelkruid, Speenkruid, Hondsdraf, Kleefkruid,
Reuzenzwenkgras,…) en vochtminnende soorten (Grote wederik, Moerasspirea, Hennegras, Kale
jonker,…) als soorten van bossen op rijpere voedselrijke bodems (Slanke sleutelbloem, Bosandoorn,
Bosanemoon, Gevlekte aronskerk,…). Op kwelplaatsen kan soms ook Gewone dotterbloem voorkomen.
1.4.10.4 Typische, zeldzame soorten
Dit bostype kan ook volgende (sommige zeer zeldzame soorten) herbergen, o.a. Moeslook, Slangelook,
Vingerhelmbloem, Gewone vogelmelk en Schaafstro. Deze bossen behoren tot de rijkste bossen aan
terrestrische mossen.
1.4.10.5 Voorkomen
Dit bostype komt voor langsheen vlakke, vrij zuivere, natuurlijke beeklopen, op vrij lemige tot kleiige
bodem. De totale oppervlakte in Vlaanderen bedraagt minimaal 1450ha en maximaal 3000ha (7).
1.4.10.6 Regulier beheer
Het beheer is voornamelijk gericht op het instandhouden en vergroten van de natuurwaarden in het
bos (nietsdoen-beheer).
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Actief bosbouwkundig beheer en houtteelt is hier niet gewenst. Dit geldt eveneens voor de
omvorming van populierenbestanden. Er moet gestreefd worden naar een spontane omvorming,
eventueel aangevuld met ringen van stammen. Kappen van de populieren zou grotere gaten creëren
in het kronendek, wat verruiging van de kruidlaag zou veroorzaken.
Bij eventuele – uitzonderlijke! - exploitatie van zware stammen moeten de stammen aan de hand van
een kabel uit het bestand getrokken van op een bestaande weg of vanuit aangrenzend landgebruik.
Indien dit niet mogelijk zou zijn, wordt best een droge- of vorstperiode afgewacht voor de
uitzonderlijke exploitatie.
Bij voormalige hakhout- en middelhoutbestanden is het waardevol het hakhoutbeheer aan de randen
(of elders) weer op te nemen en zo een mooie mantel-en zoomvegetatie te bekomen met een rijke
voorjaarsflora.
1.4.10.7 Herstel en ontwikkeling
Bij een goede waterkwaliteit : herstel van de gehele natuurlijke rivierdynamiek, waar mogelijk moet
vanaf de bron overstroming, overslibbing en erosie kunnen plaatsvinden.
Verwijderen van populieren uit de bestanden. Dit kan best door een geleidelijke vervanging van
populier (grote openingen in het kronendak werken verruiging van de kruidlaag in de hand) en door
vervanging door natuurlijke opslag van inheemse boom- en struiksoorten, zoals eik, meidoorn en
vlier.
Aanplanten van inheemse struiken onder populieren kan voor overschaduwing van ruigtekruiden
zorgen en zo de vestiging van andere inheemse struiken en bosplanten bevorderen. De ontwikkeling
tot een soortenrijke voorbeeld van dit bostype zal echter veel tijd vergen, gezien de lage
kolonisatiesnelheid van het merendeel van de kenmerkende soorten (oudbosplanten).
Op plaatsen waar veel iepen afgestorven zijn, kan overwogen worden om opnieuw iepesoorten, es,
eik, of andere boomsoorten aan te planten om zo weer een min of meer gesloten bos te krijgen en zo
op termijn de verruiging terug te dringen.
Windval en dammen langsheen of in de stroom dragen bij tot de natuurlijke regeneratie van de
rivierbegeleidende bossen. Dergelijke situaties kunnen geïnitieerd worden door een aantal bomen om
te duwen.
Gewone iep en kan zeer snel afsterven als gevolg van de iepeziekte. Bij elke aantasting (ziekte of de
aanwezigheid van de schorskever) moeten zieke individuen onmiddellijk gekapt worden om
besmetting van andere bomen te voorkomen.
Plekken waar veel iepen gekapt werden, kunnen ingeboet worden met iep of andere boomsoorten
om weer gesloten bos te krijgen en zo op termijn verruiging terug te dringen.
1.4.10.8 Bedreigingen
Dit bostype is zeer dikwijls ingeplant met cultuurpopulier.
De kwaliteit van dit bostype is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het beekwater (zowel
waterkwaliteit als structuurkwaliteit).
Verdroging werkt verruiging in de hand.
Verstoring vanuit aangrenzend landgebruik, (aanrijking met meststoffen, input van pesticiden)
Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met erosie en/of compactatie tot gevolg
Aanplanten van exoten: grootschalige populierencultuur
Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie
waardoor weinig oude bomen, dood hout en een arme structuur aanwezig zijn
Iepen kunnen snel sterven als gevolg van de iepeziekte. Steeliep is echter als resistent te
beschouwen.
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1.4.10.9 Literatuur
Bal et al., 2001 (1)
De Blust et al., 1985 (2)
Durwael et al., 2000 (3)
Sterckx & Paelinckx, 2003 (4)
Stortelder et al. 1999 (4)

Van der Werf, 1991 (5)
Vandekerkhove, 1998 (6)
Van Landuyt et al., 1999 (7)
Wolf et al., 1990 (8)
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1.4.11 Elzen essenbos van bron en bronbeek
1.4.11.1 Beschrijving
Smal, meestal lijnvormig bostype, langs bronnen en
bosbeekjes die kalkhouden zuurstofrijk en voedselrijk
water aanvoeren.
Het zijn hoog opgaande, structuurrijke bossen op
zeer natte tot matig natte bodems in brongebieden of
in het overstromingsbereik van beken. De boomlaag
wordt gevormd door Zwarte els en Gewone es. Het
bostype bevat een minder goed ontwikkelde
struiklaag maar wordt gekenmerkt door een vrij
weelderige ondergroei.
De bosbodem vertoont veel reliëf, de essen en elzen
groeien niet in de bronnen zelf, maar op de randen
en op kleine ophogingen. Dit bostype neemt
Bwk-code : Vc; Foto : Luc De Keersmaeker
doorgaans slechts kleine oppervlakten in beslag.

1.4.11.2 Kenmerkende soorten
De boomlaag wordt gedomineerd door Zwarte els en Gewone es. Daarnaast komen ook Zomereik,
Gewone esdoorn, Haagbeuk en Beuk voor. Op meer kalkrijke standplaatsen zal de bedekkingsgraad van
Gewone es toenemen. De struiklaag is niet echt goed ontwikkeld en bevat geen echte constante soorten.
Hazelaar is er de meest voorkomende soort. Hangende zegge, Slanke zegge, Ijle zegge,
Reuzepaardestaart, Paarbladig goudveil, Verspreidbladig goudveil en Bittere veldkers zijn de
kenmerkende soorten in de kruidlaag. Beide goudveilsoorten bloeien reeds zeer vroeg in het voorjaar.
1.4.11.3 Gemakkelijk herkenbare, kenmerkende soorten
Zwarte els, Gewone es, Zomereik; Gewone esdoorn, Haagbeuk, Beuk, Reuzepaardestaart, Paarbladig
goudveil, Verspreidbladig goudveil, Bittere veldkers,…
1.4.11.4 Typische, zeldzame soorten
Paarbladig - en Verspreidbladig goudveil, Slanke zegge, Hangende zegge,…
1.4.11.5 Voorkomen
Kwelrijke plaatsen rond bronnen en langs beekjes die kalkhoudend zuurstof- en voedselrijk water
aanvoeren. Anderzijds komt dit bostype ook voor in vlakke delen van beekdalen waar periodiek kwel
optreedt en die bovendien regelmatig worden overstroomd met beekwater. De bodem is er met water
doordrenkt maar er vindt geen waterstagnatie plaats. In Vlaanderen zou dit bostype minimaal 110 en
maximaal 260 ha beslaan (9).
1.4.11.6 Regulier beheer
Het beheer is voornamelijk gericht op het instandhouden en vergroten van de natuurwaarden in het
bos (Nietsdoen-beheer).
Actief bosbouwkundig beheer en houtteelt is hier niet gewenst. Ook hakhoutbeheer is niet gewenst
wegens de kwetsbaarheid van de bodem.
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Ieder bronbos dient zo extensief mogelijk beheerd te worden wegens de grote kwetsbaarheid van de
vegetatie. Deze is in de winter bijna even groot, aangezien het water niet bevriest en vele soorten, en
zeker de kenmerkende soorten wintergroen zijn.
Dit bostype is te tredgevoelig om recreanten in de bestanden toe te laten.
1.4.11.7 Herstel en ontwikkeling
Indien aanwezige populieren zorgen voor een te donker bosklimaat, is het aangewezen enkele ervan
te ringen om te sterke overschaduwing van bronnen en kwelplaatsen te voorkomen.
Dit vegetatietype is zeer kwetsbaar. De ontwikkeling van een goede bufferzone (vooral
stroomopwaarts van een bron of kwelgebied) waar alle input van schadelijke stoffen wordt geweerd is
aangewezen.
Ongedaan maken van eventuele wateronttrekking en van eutrofiëring van stroomopwaarts
voorkomend grondwater
1.4.11.8 Bedreigingen
De kwaliteit van dit bostype is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het beekwater (zowel
waterkwaliteit als structuurkwaliteit) en van het grondwater.
Beekkanalisatie en andere oorzaken van verdroging is zeer ongunstig (drinkwaterontginning, …).
Anderzijds is ook het opstuwen van het grondwater (voor vis- of eendevijvers) funest voor dit bostype.
Verstoring vanuit aangrenzend landgebruik (aanrijking met meststoffen, input van pesticiden)
Degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met erosie en/of compactatie tot gevolg
(populierenteelt)
1.4.11.9 Literatuur
Bal et al., 2001 (1)
De Blust et al., 1985 (2)
Durwael et al., 2000 (3)
Econnection, 1997 (4)
Sterckx & Paelinckx, 2003 (5)

Stortelder et al., 1999 (6)
Van der Werf, 1991 (7)
Vandekerkhove, 1998 (8)
Van Landuyt et al., 1999 (9)
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1.4.12 Hakhout en middelhout
1.4.12.1 Beschrijving
Hakhoutbossen
kunnen
Eikenbossen,
Eikenhaagbeukenbossen, Tamme kastanje-, Essen-,
Elzen- of Berkenbossen zijn. In de hakhoutbossen
worden de houtige elementen op regelmatige basis
aan de voet afgezet. Deze bossen hebben dus een
laag aspect en een veelstammige structuur.
Evoluerend in de omlooptijd hebben de bestanden
een open of meer gesloten kronendek. Na de
periodieke kap valt er enige jaren veel licht op de
bodem, wat toelaat dat lichtminnende soorten zich in
de kruidlaag kunnen vestigen en enkele jaren
handhaven. Nadien ruimen ze tijdelijk baan voor
meer schaduwtolerante soorten. Vaak hebben deze
bossen een zeer rijke voorjaarsflora.
Bij middelhoutbeheer wordt ook in het hooghout
ingegrepen, via gerichte dunningen wordt gestreefd
Foto : Peter Van de Kerckhove
naar een geschikte leeftijdsverdeling.

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

1.4.12.3 Fauna en Flora
Hoewel de meeste niet beheerde bossen (nietsdoenbeheer) habitat hebben die niet voorkomen in
hakhoutbossen (dood hout, veellagige structuur), hebben deze laatste andere voordelen (open plekken,
permanent veel lichtinval). Hakhoutbeheer is vooral zeer waardevol in oude bossen, aangezien vele
zeldzame planten en dieren zich juist in deze bossen handhaafden en aanpasten aan omstandigheden,
gecreëerd door dit specifiek beheer
Zo zijn de oude hakhoutstobben zeer belangrijk voor allerlei insecten (vliegen en kevers, bv. Vliegend
hert op oude, vermolmde eikenstobben), mossen en paddestoelen. De genetische oorsprong van zeer
oude hakhoutstoven is vaak lokaal, waardoor ze een bron vormen voor populatieherstel van autochtone
herkomsten in de omgeving.
Vele plant- en diersoorten zijn gebonden aan een specifiek stadium van de groei van het hakhout, met
een snelle opeenvolging van soorten als gevolg. De meest zeldzame kruidachtigen en ongewervelden
zijn verbonden aan de eerste fase na de kap, nog voor de kroonsluiting. Afhankelijk van de structuur van
de bestanden treden er andere soorten op de voorgrond. Sommige vogels verkiezen bijvoorbeeld de
open fase (Boompieper, Boomleeuwerik), andere hebben een voorkeur voor de dichte fase wanneer de
struiklaag het beste is ontwikkeld (bv. Nachtegaal), en nog anderen profiteren net van de
mozaïekstructuur in deze hakhoutbossen (Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Goudvink, Kleine
bonte specht,...). De opgaande bomen bieden een specifieke habitat aan een aantal soorten, die ze
nergens anders in de hakhoutbestanden kunnen vinden (bv. voor holenbroeders: Zwarte specht,
Bosuil,..).
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1.4.12.4 Voorkomen
De hakhoutcultuur werd in de Middeleeuwen ongetwijfeld op grote schaal toegepast in Vlaanderen en dit
tot diep in de 20e eeuw. Sinds het begin van de 20e, maar vooral in de tweede helft van de 20e eeuw
werden vele hakhoutbestanden actief omgevormd tot hooghout. Nu resten nog slechts enkele hectaren
die als laatste relicten nog bewust op deze manier beheerd worden.
1.4.12.5 Regulier beheer (1, 4)
De omlooptijd en de grootte van de kapvlakten van het hakhout zijn variabel. In grote lijnen zullen de
boomsoort, de standplaatsen het doel waarvoor het hout gebruikt wordt hier bepalend zijn. Algemeen
had het hakhout vroeger een omlooptijd van 2 tot 15 jaar, soms zelfs 20-30 jaar op arme gronden
waar de groei gering is.
Vandaag is en geschikte gemiddelde omlooptijd 15 jaar waarbij elk jaar 1/15, of om de 3 jaar 1/5 van
de oppervlakte wordt gekapt. In ideale omstandigheden wordt er elk jaar in een deel van het bos
gekapt.
Gezien verschillende plant- en diersoorten gebonden zijn aan verschillenden groeifasen van de
bestanden, is het noodzakelijk om aanzienlijke oppervlakten hakhout van verschillende leeftijd te
hebben (tot minstens 10 jaar).
Te kleine kapvlakten (< 1/3ha) worden best vermeden. Ze zijn meer onderhevig aan graasdruk en
worden overschaduwd door de omliggende bestanden. De kapvlakten zijn best groter dan 70 x 70m,
zeker in het geval van middelhoutbeheer.
Om twee redenen is het belangrijk om aangrenzende bestanden opeenvolgend te kappen. Het is
gunstiger voor soorten die moeilijk koloniseren en het biedt een geschikte habitat aan soorten met
grotere ruimtevereisten.
Over de meest geschikte vorm van kapvlaktes is nog weinig geweten. Te smalle kapvlakten worden
afgeraden aangezien zij worden overschaduwd door aangrenzende bestanden.
Het moment van de kapping moet vallen in de rustperiode van de vegetatie. Afzetten mag dus in de
herfst en in de vroege winter (voor maart). Voor soorten waarvan de sapstroom reeds vroeg op gang
komt (Haagbeuk, Berk en Esdoorn) is het zelfs aan te raden te kappen voor februari.
De zaaghoogte is net boven de stronk. Er moet voor gezorgd worden dat de zaagsnede glad is en
licht hellend (tegen rotten).
Niet kappen bij strenge vorst : de schors scheurt dan sneller en de stronken kunnen barsten.
Een verminderde groei van het hakhout is vaak te wijten aan een te sterke overschaduwing door de
overstaanders. In dit geval moet het aantal overstaanders teruggedrongen worden.
1.4.12.6 Herstel en ontwikkeling (1, 4)
Bij het afwegen van het al dan niet opnemen van een hakhout- of middelhoutbeheer geldt als
belangrijk criterium dat het gerichte beheer een belangrijke meerwaarde moet hebben ten opzichte
van een nietsdoenbeheer. Het heropnemen van hakhoutbeheer is waarschijnlijk enkel zinvol in recent
verlaten bestanden. In bestanden waar het hakhoutbeheer reeds lang werd stopgezet, is het
waarschijnlijk dat een aantal soorten specifiek voor de eerste stadia na de kap (meest lichtminnende
soorten) reeds zijn verdwenen, tenzij zij zich konden handhaven in andere lichtrijke milieus binnen
het bos zoals de mantel-en zoomvegetaties langsheen bospaden en open plekken. Het is
onvoldoende gekend na hoeveel jaren verwaarlozing het nog zinvol is om doorgeschoten hakhout
weer in bedrijf te nemen. Op voedselarme grond zal deze periode langer zijn dan op voedselrijke
grond. Bij twijfel is het aanbevolen een kleine oppervlakte doorgeschoten hakhout bij wijze van proef
te kappen en het uitlopen van de stobben en de evolutie in de soortensamenstelling van de kruidlaag
op te volgen.
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Volgende punten wijzen op een gunstige uitgangssituatie voor het heropnemen van het
hakhoutbeheer.
Er is een rijke en vitale struiklaag/hakhoutlaag aanwezig die vlot verjongt, ook de kruidlaag is
goed ontwikkeld: een uitbundige ontwikkeling na de kapping is te verwachten
De boomlaag (bij middelhout) is reeds ijl, zodanig dat geen al te zware ingrepen nodig zijn
om de houtvoorraad hier terug te brengen naar het oorspronkelijke aandeel bij het historisch
beheer
Er zijn duidelijke natuur/cultuurhistorische waarden aanwezig, gebonden aan een oud
hakhout/middelhout (aanwezigheid van oude hakhoutstoven, aanwezige kruidvegetatie; ...)
Ook de grootte van de site is belangrijk : de grote waarde van deze beheersvormen ligt in de
afwisseling van open en zeer gesloten vegetaties, gebonden aan het cyclisch doorlopen van
het gebied. Afhankelijk van de omloopstijd wordt het gebied ingedeeld in evenveel 'houwen'.
Jaarlijks (of tweejaarlijks) wordt één van deze houwen gekapt. De oppervlakte van één houw
moet minstens 0,2 tot 0,5 ha bedragen. Dit betekent dat de totale oppervlakte minstens 5 à
10 ha moet bedragen.
Vaak zal het niet mogelijk zijn om voormalige hakhoutbestanden nog in deze hoedanigheid verder te
beheren. Deze bedrijfsvorm is zeer arbeidsintensief en in lang verwaarloosde bestanden is de kans
op het herstel van de lichtminnende flora eerder miniem. In deze gevallen kan ervoor gekozen
worden de bestanden om te vormen naar middelhout of hooghout. Hierbij wordt per stoof één
spaartelg behouden, de andere uitlopers worden afgezet. Ook nietsdoen en het laten ‘doorschieten’
van de uitlopers zal leiden tot hooghout. Het duurt echter heel lang eer dergelijk verwaarloosde
hakhoutbestanden een rijke doodhoutfauna hebben. Het omvormen aan de hand van spaartelgen is
gunstiger.
Op kalkhoudende bodems is het extra waardevol om een hakhoutbeheer te voeren aangezien de
regelmatige kapwerken in de bestanden voor een versnelde afbraak van de strooisellaag zorgen en
zo de minerale kalkhoudende bodem aan de oppervlakte komt. Op deze plaatsen kan zich bij
voldoende belichting van de bodem een uiterst waardevolle flora ontwikkelen met vele orchideeën
(Bleek bosvogeltje, Vogelnestje, Soldaatje, Bruine-, Mannetjes-, Vliegen- en Bergnachtorchis). Dit
geldt vooral voor zuidgerichte hellingen.
De meest effectieve maatregel tegen wildvraat is het terugdringen van de wilddruk. Anderzijds
kunnen grotere oppervlakten gekapt worden om zo de wilddruk te spreiden.
1.4.12.7 Bedreigingen
Gebrek aan beheer
Wildvraat
Verruiging door vermesting en/of verdroging
1.4.12.8 Literatuur
Al et al., 1995 (1)
Bal et al., 2001 (2)
Fuller & Peterken, 1995 (3)

Londo, 1991 (4)
Rackham, 1990 (5)
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Bijlage 4: Verbreidingseigenschappen van een aantal plantensoorten en SLI
Schrale vegetaties op zandgrond
Doelsoorten
NedNaam
Beenbreek
Blauwe bosbes

Rode lijst (2006)

Verbreiding strategie (Hodgson et al., 1995)

K
MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting

Zaadbank ECPE (Hodgson et al., 1995)

SLI

Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)

0,5

Behoudt kiemkracht op lange termijn

0,12

Borstelgras

A

Zijdelingse vegatatieve voortplanting OF seizonale Behoudt kiemkracht op korte termijn (zaden overleven langer
verjonging met behulp van zaden
dan één jaar, maar gewoonlijk minder lang dan 5 jaar)

0.2

Bruine snavelbies

K

Eenarig wollegras

Z

Een groot aantal wijd-verspreide zaden of sporen OF Behoudt kiemkracht op lange termijn (zaden overleven op zijn 0.75
een overblijvende zaad - of sporenbank
minst 5 jaar, en vaak langer)

Gewone dophei

A

Een overblijvende zaad - of sporenbank

Grote wolfsklauw

B

Heidekartelblad

K

Klein warkruid

B

/

Kleine schorseneer

B

/

Kleine veenbes

Z

/

1

Behoudt kiemkracht op lange termijn

0.41
/

Seizoenale verjonging met behulp van zaden

Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)

0

Kleine wolfsklauw

MUB

/

Kleine zonnedauw

MNB

1

Klokjesgentiaan

K

Kruipbrem

K

0

Lavendelhei

B

0

Liggende vleugeltjesbloem

K

Moeraswolfsklauw

K

Ronde zonnedauw

K

Spits havikskruid

Seizoenale verjonging
(twijfelachtig)

met

behulp

MNB

Rode dophei

Slijkzegge

Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)

van

zaden Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)

/

0,5
/

Een overblijvende zaad - of sporenbank

Behoudt kiemkracht op lange termijn (zaden overleven op zijn 0.75
minst 5 jaar, en vaak langer)
1

MUB

/

B

0
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Doelsoorten
NedNaam

Rode lijst (2006)

Verbreiding strategie (Hodgson et al., 1995)

Zaadbank ECPE (Hodgson et al., 1995)

SLI

Stekelbrem

A

0

Struikhei

A

Een overblijvende zaad - of sporenbank

Behoudt kiemkracht op lange termijn

Tormentil

A

Zijdelingse vegetatieve voortplanting

Behoudt kiemkracht op lange termijn (op zijn minst 5 jaar, en 0,44
vaak langer)

Tweenervige zegge

Z

Zijdelingse vegetatieve voortplanting (scheuten aan Behoudt WAARSCHIJNLIJK zijn kiemkracht op korte termijn
de moederplant gehecht voor lange periode, (zaden overleven langer dan één jaar, maar gewoonlijk minder
gewoonlijk langer dan één groeiseizoen)
lang dan 5 jaar)

Veenbies s.l.

K

/

Witte snavelbies

K

0.67

0,88

0.6

Indicatorsoorten
NedNaam

RL (2006)

Blauwe bosbes

MNB

Gewone dophei

A

Heidekartelblad

Zaadbank ECPE (Hodgson et al., 1995)

SLI

Behoudt kiemkracht op lange termijn

0,12

Een overblijvende zaad - of sporenbank

Behoudt kiemkracht op lange termijn

0.41

Seizoenale verjonging met behulp van zaden

Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)

Liggend hertshooi

MNB

Een overblijvende zaad - of sporenbank

Behoudt kiemkracht op lange termijn

0,92

Liggend walstro

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting

Behoudt kiemkracht op lange termijn

0,50

Liggende vleugeltjesbloem
Pilzegge

K

Verbreiding strategie (Hodgson et al., 1995)
Zijdelingse vegetatieve voortplanting

K
MNB

Seizoenale verjonging
(twijfelachtig)

met

behulp

van

zaden Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)

0

0,50

Zijdelingse vegatatieve voortplanting

Behoudt kiemkracht op lange termijn

0.93

Rode dophei

K

Een overblijvende zaad - of sporenbank

Behoudt kiemkracht op lange termijn

0.75

Struikhei

A

Een overblijvende zaad - of sporenbank

Behoudt kiemkracht op lange termijn

0,88

Tandjesgras

A

Een overblijvende zaad - of sporenbank

Behoudt kiemkracht op lange termijn (zaden overleven op zijn 0.29
minst 5

Tormentil

A

Zijdelingse vegetatieve voortplanting

Behoudt kiemkracht op lange termijn (op zijn minst 5 jaar, en 0,44
vaak langer)

Zijdelingse vegatatieve voortplanting OF een
overblijvende zaad - of sporenbank

Behoudt kiemkracht op lange termijn (zaden overleven op zijn 0.38
minst 5 jaar, en vaak langer)

Zandstruisgras

MNB
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Vochtige en natte graslanden en moerasvegetaties in valleien
Doelsoorten
NedNaam

RL (2006)

Verbreiding strategie (Hodgson et al., 1995)

LI

A

Blauwe zegge

MNB

Blaaszegge

MNB

0.2

Galigaan

Z

0

Gevlekte orchis

K

Gevleugeld helmkruid
Grote boterbloem

Seizonale verjonging met behulp van zaden

Zaadbank ECPE (Hodgson et al., 1995)

Blauwe knoop

Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)

Zijdelingse vegetatieve voortplanting OF seizoenale verjonging met Geen informatie beschikbaar
behulp van zaden (twijfelachtig)

Een groot aantal wijd-verspreide zaden of sporen

0.24
0.35

Geen informatie beschikbaar

/

MNB

1

Z

0

Lange ereprijs

Z

/

Moeraslathyrus

B

0

MNB

0

Z

/

Moerasstreepzaad
Moerasvaren
Moeraswederik

Z

0

Padderus

MNB

0

Rietorchis

Z

/

Slangewortel

MNB

/

Trosdravik

MNB

/

Waterdrieblad
Watergras

K

Zijdelingse vegetatieve voortplanting (scheuten aan de moederplant Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)
gehecht voor lange periode, gewoonlijk langer dan één groeiseizoen)

0

Een groot aantal wijd-verspreide zaden of sporen.

0

Z

Waterkruiskruid

MNB

Waterscheerling

B

/
WAARSCHIJNLIJK vergankelijk
langer dan een jaar)

(zaden

overleven

zelden

0
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Indicatorsoorten
NedNaam

RL (2006)

Verbreiding strategie (Hodgson et al., 1995)

Zaadbank ECPE (Hodgson et al., 1995)

LI

Adderwortel

MNB

/

Bosbies

MNB

Dotterbloem

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting OF seizonale verjonging met Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)
behulp van zaden (twijfelachtig)

Echte koekoeksbloem

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting

Gele waterkers

MNB

Geoord helmkruid

MNB

Seizonale verjonging met behulp van zaden OF een overblijvende Behoudt kiemkracht op lange termijn (zaden overleven op zijn
zaad - of sporenbank
minst 5 jaar, en vaak langer)

Gevleugeld hertshooi

MNB

Een overblijvende zaad - of sporenbank

Groot moerasscherm

MNB

Verjonging tussen Seizonale vegetatieve voortplanting (scheuten snel Geen informatie beschikbaar
onafhankelijk) EN zijdelingse vegetatieve voortplanting (scheuten
gewoonlijk langer dan één groeiseizoen aan moederplant gehecht) OF
seizonale verjonging met behulp van zaden (twijfel)

Grote egelskop

MNB

Verjonging tussen Seizonale vegetatieve voortplanting (scheuten snel WAARSCHIJNLIJK vergankelijk
onafhankelijk) EN zijdelingse vegetatieve voortplanting (scheuten langer dan een jaar)
gewoonlijk langer dan één groeiseizoen aan moederplant gehecht)

Grote lisdodde

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting OF met behulp van een groot Behoudt kiemkracht op lange termijn (zaden overleven op zijn 0,86
aantal wijd-verspreide zaden of sporen OF een overblijvende zaad - of minst 5 jaar, en vaak langer)
sporenbank

Grote ratelaar

K

0

Grote watereppe

K

0

Hennegras

MNB

0,3

Hoge cyperzegge

MNB

/

Holpijp

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting OF met behulp van een groot Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)
aantal wijd-verspreide zaden of sporen

Kale jonker

MNB

Een groot aantal wijd-verspreide zaden of sporen.

Kleine egelskop

MNB

Verjonging tussen Seizonale vegetatieve voortplanting (scheuten snel Geen informatie beschikbaar
onafhankelijk) EN zijdelingse vegetatieve voortplanting (scheuten

0,21
0,11

Behoudt kiemkracht op lange termijn (zaden overleven op zijn 0,55
minst 5 jaar, en vaak langer)
0
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1

Behoudt kiemkracht op lange termijn (zaden overleven op zijn 0,38
minst 5 jaar, en vaak langer)
/

(zaden

overleven

zelden

0

/

Behoudt kiemkracht op korte termijn (zaden overleven langer 0,26
dan één jaar, maar gewoonlijk minder lang dan 5 jaar)
/

Indicatorsoorten
NedNaam

RL (2006)

Verbreiding strategie (Hodgson et al., 1995)

Zaadbank ECPE (Hodgson et al., 1995)

LI

gewoonlijk langer dan één groeiseizoen aan moederplant gehecht)
Kleine lisdodde

MNB

Koninginnenkruid

MNB

Een groot aantal wijd-verspreide
overblijvende zaad - of sporenbank

/

Liesgras

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting (scheuten aan de moederplant Behoudt kiemkracht op korte termijn (zaden overleven langer 0,15
gehecht voor lange periode, gewoonlijk langer dan één groeiseizoen) dan één jaar, maar gewoonlijk minder lang dan 5 jaar)

Mannagras

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting (scheuten aan de moederplant Behoudt kiemkracht op korte termijn (zaden overleven langer 0,54
gehecht voor lange periode, gewoonlijk langer dan één groeiseizoen) dan één jaar, maar gewoonlijk minder lang dan 5 jaar)

Mattenbies

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting OF seizonale verjonging met WAARSCHIJNLIJK vergankelijk
behulp van zaden (twijfelachtig)
langer dan een jaar)

Melkeppe

MNB

Moerasbasterdwederik

MNB

Moerasbeemdgras

MNB

0,25

Moerasrolklaver

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting OF een overblijvende zaad - of Behoudt WAARSCHIJNLIJK zijn kiemkracht op lange termijn 0,19
sporenbank (twijfelachtig)
(zaden overleven op zijn minst 5 jaar, en vaak langer)

Moerasspirea

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting (scheuten aan de moederplant Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)
gehecht voor lange periode, gewoonlijk langer dan één groeiseizoen)

Moeraswalstro

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting

Moeraszegge

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting OF verjonging met behulp van Geen informatie beschikbaar
zaden, maar de juiste strategie is onbekend

Moesdistel

MNB

0

Oeverzegge

MNB

0,2

Pijlkruid

MNB

/

Pinksterbloem

MNB

zaden

of

sporen

OF

een Behoudt WAARSCHIJNLIJK zijn kiemkracht op lange termijn 0,33
(zaden overleven op zijn minst 5 jaar, en vaak langer)

(zaden

overleven

zelden

/
0

Verjonging tussen Seizonale vegetatieve voortplanting (scheuten snel Behoudt WAARSCHIJNLIJK zijn kiemkracht op lange termijn 0,33
onafhankelijk) EN zijdelingse vegetatieve voortplanting (scheuten lang (zaden overleven op zijn minst 5 jaar, en vaak langer)
aan moederplant gehecht) OF Veel wijd-verspreide zaden/sporen OF
overblijvende zaad/sporen bank (twijfelachtig)

0,11

Behoudt kiemkracht op lange termijn (zaden overleven op zijn 0,26
minst 5 jaar, en vaak langer)
0,33

Verjonging tussen Seizonale vegetatieve voortplanting (scheuten snel Behoudt kiemkracht op lange termijn (zaden overleven op zijn 0,49
onafhankelijk) EN zijdelingse vegetatieve voortplanting (scheuten minst 5 jaar, en vaak langer)
gewoonlijk langer dan één groeiseizoen aan moederplant gehecht) OF
een overblijvende zaad- of sporenbank
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Indicatorsoorten
NedNaam

RL (2006)

Verbreiding strategie (Hodgson et al., 1995)

Zaadbank ECPE (Hodgson et al., 1995)

LI

Poelruit

MNB

1

Riet

MNB

Scherpe zegge

MNB

0,48

Stijve zegge

MNB

0,75

Tweerijige zegge

MNB

Waterzuring

MNB

Verjonging met behulp van zaden is twijfelachtig

Wilde bertram

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting (scheuten aan de moederplant Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)
gehecht voor lange periode, gewoonlijk langer dan één groeiseizoen)

0,03

Wolfspoot

MNB

Zijdelingse vegetatieve voortplanting (scheuten aan de moederplant Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)
gehecht voor lange periode, gewoonlijk langer dan één groeiseizoen)

0

Zeegroene muur

MNB

0,18

Zwanebloem

MNB

/

Zijdelingse vegetatieve voortplanting OF met behulp van een groot Vergankelijk (zaden overleven zelden langer dan één jaar)
aantal wijd-verspreide zaden of sporen

0

0,22
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Geen informatie beschikbaar

/

Bijlage 5: Zaadbankeigenschappen van een aantal soorten volgens
Decleer et al. (2004)
Decleer et al. (2004) geven een overzicht van soorten met langlevende zaadvoorraden (> 5 jaar), ingedeeld
per familie (Tabel 5.1).
Overzicht van enkele plantenfamilies en hun vertegenwoordigers in Vlaanderen met, in gunstige
omstandigheden, een potentieel langlevende zaadvoorraad van minstens 5 jaar (langetermijnpersistente
zaadbank). De gegevens zijn gebaseerd op Thompson et al. (1997) en aangevuld met enkele eigen
waarnemingen door de auteurs (onderstreept). Tussen haakjes staat bij sommige soorten het maximaal
aantal jaren dat de kiemkracht in gedocumenteerde gevallen behouden bleef (verkregen via experimenten
met het begraven van zaden, zaadkieming onder afgebroken gebouwen, afgravingen van opgehoogde
terreinen, enzovoort). Voor sommige soorten zijn slechts weinig gevallen van een langlevende zaadvoorraad
bekend (zonder opgave van een exact aantal jaren), tegenover zeer vele gegevens die wijzen op een
kortlevende zaadvoorraad. Deze soorten worden in onderstaande lijst met enig voorbehoud vernoemd
(aangeduid met ?). Rode Lijstsoorten zijn aangeduid in vetjes. Deze tabel geeft enkel een stand van zaken
van de kennis in de literatuur. In het kader van natuurontwikkelingsprojecten zijn zeker nog interessante,
aanvullende waarnemingen mogelijk.
Waterweegbreefamilie
Pijlkruid (>100 j), Grote waterweegbree (>100 j), Slanke waterweegbree (>100 j), Stijve moerasweegbree
(vermoedelijk decennia)
Berkenfamilie
Zwarte els?, Ruwe berk (>5 j), Zachte berk (>4 j)
Ruwbladigen
Akkervergeet-mij-nietje (>11 j), Ruw vergeet-mij-nietje (>20 j), 3, Stijf vergeet-mij-nietje (>18 j), Zompvergeet-mijnietje (>30 j), Veelkleurig vergeet-mij-nietje
Sterrenkroosfamilie
vermoedelijk meerdere sterrekroossoorten?
Klokjesfamilie
Weideklokje (>40 j), Prachtklokje?, Grasklokje?, Ruig klokje, Zandblauwtje, Klein spiegelklokje (>20 j)
Kamperfoeliefamilie
Gewone vlier (>160 j), Trosvlier (>10 j)
Anjerfamilie
Zandmuur (>20 j), Gewone hoornbloem (>40 j), Kluwenhoornbloem (>5 j), Echte koekoeksbloem (>30 j),
Zeevetmuur, Sierlijke vetmuur, Liggende vetmuur (>100 j), Eenjarige hardbloem (>18 j), overblijvende
hardbloem (decennia), echte koekoeksbloem, Dagkoekoeksbloem (>5 j), Avondkoekoeksbloem (>20 j),
Nachtkoekoeksbloem (>5 j), Blaassilene (>6 j),
Gewone spurrie (>1700 j!), Zilte schijnspurrie, rode schijnspurrie, gerande schijnspurrie, Grasmuur,
Vogelmuur (>660 j!), Zeegroene muur, Moerasmuur (>30 j), Grondster
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Ganzenvoetfamilie
Uitstaande melde (>58 j), Spiesmelde (>5 j), Strandbiet (>21 j), Melganzevoet (>660 j), Stippelganzevoet
(>5 j), Esdoornganzevoet (>39 j), muurganzevoet (>50 j), Korrelganzevoet (>35 j), Rode ganzevoet (>54
j), schorrenkruid, zeekraal
Composietenfamilie
Gewoon duizendblad (>20 j), Wilde bertram?, Valse kamille (>11 j), Stinkende kamille (>30 j), Reukeloze
kamille (>26 j), Schijfkamille (>5 j), Echte kamille (>20 j), Grote klit (>39 j), Kleine klit (>5 j),Bijvoet (>5 j),
Zulte (>30 j), Madeliefje, Zwart tandzaad (>30 j), Veerdelig tandzaad (>30 j), Knikkend tandzaad (>30 j),
Smal tandzaad (>30 j), Kruldistel (>40 j), Knikkende distel (>10 j), Driedistel? (>3 j), Akkerdistel (>25 j),
Kale jonker? (>3 j), Speerdistel? (>5 j), Wegdistel (>39 j), Korenbloem (>8 j), Grote centaurie? (>4 j), Gele
ganzenbloem (>20 j), Canadese fijnstraal (>11 j), Klein streepzaad (>5 j), Leverkruid, Dwergviltkruid (>40 j),
Kaal knopkruid (>11 j), Bleekgele droogbloem, Moerasdroogbloem (>100 j), Gewoon biggekruid? (>4 j),
Donderkruid, Kompassla (>5 j), Akkerkool (>6 j), Vertakte leeuwentand (>5 j), Ruige leeuwentand (>5 j),
Kleine leeuwentand (>4 j), Margriet (>39 j), Echt bitterkruid (>20 j), Waterkruiskruid (>30 j), Viltig
kruiskruid (>5 j), Jacobskruiskruid (>6 j), Boskruiskruid (>5 j), Kleverig kruiskruid (>5 j), Klein kruiskruid (>5
j), Akkermelkdistel (>6 j), Gekroesde melkdistel (>11 j), Gewone melkdistel (>20 j), Gewone paardebloem
(>660 j), Heelblaadjes (>30 j)
Windefamilie
Haagwinde (>39 j), Akkerwinde (>26 j)
Kruisbloemigen
Look-zonder-look (>5 j), Zandraket (>18 j), Gewoon barbarakruid (>5 j), Zwarte mosterd (>50 j), Raapzaad
(>660 j), Gewoon herderstasje (>35 j), Bittere veldkers, Kleine veldkers (>5 j), Pinksterbloem?, Kleine
varkenskers (>5 j), Grove varkenskers (>5 j), Vroegeling?, Gewone steenraket (>6 j), Veldkruidkers (>5 j),
Amerikaanse kruidkers (>40 j), Knopherik (>40 j), akkerkers, Moeraskers (>50 j), Slanke waterkers, Herik
(>80 j), Hongaarse raket (>10 j), Gewone raket (>5 j), Witte krodde (>30 j)
Cypergrassenfamilie
Heen (>30 j), Scherpe zegge (>30 j), Moeraszegge, Voorjaarszegge, Tweerijige zegge (>30 j), Geelgroene
zegge (decennia), Sterzegge (>40j), Draadzegge, Zeegroene zegge (>50 j), Gele zegge (>50 j), Ruige
zegge, Blonde zegge, Schubzegge (>50 j), Dichte bermzegge, Zwarte zegge (>30 j), Valse voszegge
(>50 j), voszegge (>50 j), Hazezegge (>30 j), Bleke zegge, Blauwe zegge (>30 j), vlozegge (decennia),
Pilzegge (>68 j), Ijle zegge, Boszegge, Blaaszegge (>30 j), Dwergzegge (>30 j), Elzenzegge, Hoge
cyperzegge (>30 j),Valse voszegge (>30 j), Zilte zegge, stippelzegge (>300j?), tweenervige zegge (>50j),
drienerfzegge (>50j), snavelzegge (decennia), Gewone waterbies (>30 j), Slanke waterbies (>30 j),
Naaldwaterbies, Veelstengelige waterbies, armbloemige waterbies (decennia), Eénarig wollegras,
breed wollegras (decennia), Borstelbies (>30 j), bruin cypergras (>10j), Witte snavelbies, bruine
snavelbies , Mattenbies (>100 j), Ruwe bies, Bosbies (>30 j), Vlottende bies (decennia), zwarte
knopbies (>5j), platte bies (>60j)..

Kaardenbolfamilie
Grote kaardebol (>5 j), Beemdkroon? (>35 j), Duifkruid? (>3 j), Blauwe knoop? (>1 j)
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Zonnedauwfamilie
Kleine zonnedauw, Ronde zonnedauw
Elatinefamilie
Gesteeld glaskroos, Drietallig glaskroos (>50 j)
Heidefamilie
Struikhei (>68 j), Rode dophei (decennia), Gewone dophei (> 30 j), Blauwe bosbes (>5 j), Rode bosbes
(>5 j)
Wolfsmelkfamilie
Amandelwolfsmelk, Cipreswolfsmelk (>30 j), Heksenmelk (>8 j), Kleine wolfsmelk (>30 j),
Kroontjeskruid (>20 j), Tuinwolfsmelk (> 20 j), Tuinbingelkruid (>30 j)
Duivekervelfamilie
Gewone duivekervel (>660 j!), Rankende helmbloem
Gentiaanfamilie
Strandduizendguldenkruid (>50 j), Fraai duizendguldenkruid (>50 j), Echt duizendguldenkruid,
zomerbitterling (decennia), duingentiaan (5 à 10j), draadgentiaan (decennia)
Ooievaarsbekfamilie
Gewone reigersbek (>5 j), Slipbladige ooievaarsbek (>5 j), Zachte ooievaarsbek (>5 j), Kleine ooievaarsbek
(>30 j), Robertskruid (>5 j)
Grassenfamilie
Moerasstruisgras, Gewoon struisgras (>40 j), Hoog struisgras (>4 j), Fioringras (>30 j), Rosse vossenstaart
(>10 j), Geknikte vossenstaart (>30 j), Duist (>11 j), Grote vossenstaart?, Reukgras?, Grote windhalm (>11
j), Oot (>8 j), Zachte dravik (>18 j), Hennegras (>4 j), Beemdkamgras?, Gewone kropaar?, Ruwe smele?,
Bochtige smele (>5 j), Moerassmele, Harig vingergras (>10 j), Hanenpoot (>13 j), Kweek (>10 j), Rood
zwenkgras?, Mannagras (>30 j), Getand vlotgras (>30 j), Gestreepte witbol (>12 j), Veldgerst?, Rijstgras,
Italiaans raaigras (>7 j), Engels raaigras (>14 j), Pijpenstrootje (>4 j), Rietgras (>30 j), Gewoon timoteegras
(>21 j), Straatgras (>10 j), Veldbeemdgras (>39 j), Ruw beemdgras, Geelrode naaldaar (>30 j),
Kransnaaldaar (>39 j), Groene naaldaar (>39 j), Wilde sorgo (>6 j), Watergras (>30 j), Tandjesgras
(decennia), vroege haver, zilverhaver, stomp kweldergras
Hertshooifamilie
Ruig hertshooi (>5 j) (decennia), Liggend hertshooi (>100 j), Sint-Janskruid (>45 j), Fraai hertshooi
(decennia), Gevleugeld hertshooi
Lissenfamilie
Gele lis (>30 j)

Russenfamilie
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Pitrus (>73 j), Zeegroene rus (eeuwen), Biezeknoppen (> 100 j), Padderus (eeuwen?), Veldrus (>30 j),
Zomprus (>35 j), Greppelrus (> 100 j), Knolrus (>30 j) Platte rus, Ijle rus, Draadrus, Zilte rus, Trekrus (> 35
j), Tengere rus, Duinrus, zeerus (eeuwen?), Wijdbloeiende rus, koprus, noordse rus (eeuwen?),
Gewone veldbies (> 100 j), Veelbloemige veldbies (> 20 j), Ruige veldbies
Lipbloemenfamilie
Kruipend zenegroen, Stinkende ballote (>35 j), Borstelkrans, Gewone hennepnetel (>24 j), Hondsdraf
(>460 j), Witte dovenetel (>660 j), Hoenderbeet (>25 j), Paarse dovenetel (>660 j), Watermunt (>30 j),
Akkermunt (>30 j), Wilde marjolein (>20 j), Gewone brunel (>45 j), Akkerandoorn (>20 j), Moerasandoorn
(>30 j), Bosandoorn (>5 j), Valse salie, Grote tijm (decennia), Blauw glidkruid (>30 j), Klein glidkruid
(decennia), Wolfspoot, Dauwnetel
Vlinderbloemenfamilie
Moeraslathyrus (decennia), Veldlathyrus (>5 j), Gewone rolklaver (>100 j), Moerasrolklaver, Hopklaver
(>80 j), Luzerne (>20 j), Goudgele honingklaver (>5 j), Citroengele honingklaver (>13 j), Witte honingklaver,
Gewone robinia (>39 j), Hazenpootje (>5 j), Liggende klaver (>5 j), Kleine klaver (>20 j), Basterdklaver (>30
j), Rode klaver (>39 j), Witte klaver (>460 j), draadklaver, ruwe klaver, Gestreepte klaver (>5 j),
Onderaardse klaver (>4 j), wondklaver (decennia), gevlekte rupsklaver (decennia), klein vogelpootje,
vogelwikke (>5j), ringelwikke (>25j), voederwikke (>5j), heggenwikke (>20j), stekelbrem (decennia),
Gaspeldoorn, gewone brem (decennia), kruipberm
Vlasfamilie
Geelhartje (>100 j)
Kattenstaartfamilie
Waterpostelein (decennia), Grote kattenstaart (>30 j)
Kaasjeskruidfamilie
Muskuskaasjeskruid (>5 j), Klein kaasjeskruid (>5 j), Groot kaasjeskruid (>90 j)
Waterleliefamilie
Witte waterlelie (>100 j)
Teunisbloemfamilie
Beklierde basterdwederik (>30 j), Viltige basterdwederik (>30 j), Harig wilgenroosje, Bergbasterdwederik
(>40 j), Moerasbasterdwederik, Middelste teunisbloem (>80 j), Grote teunisbloem, Kleine teunisbloem
Papaverfamilie
Stinkende gouwe, Ruige klaproos (>5 j), Bleke klaproos (>10 j), Grote klaproos (>30 j)
Weegbreefamilie
Oeverkruid, Hertshoornweegbree, Smalle weegbree (>16 j), Grote weegbree (>40 j), Ruige weegbree

Duizendknoopfamilie
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Zwaluwtong (>40 j), Adderwortel (>8 j), Waterpeper (>50 j), Beklierde duizendknoop (>30 j), Varkensgras
(>460 j), Perzikkruid (>50 j), Zachte duizendknoop (>30 j), Veenwortel (>30 j), Veldzuring (>12 j),
Schapezuring (>26 j), Krulzuring (>80 j), Goudzuring (>30 j), Ridderzuring (>39 j), Bloedzuring (>5 j),
Kluwenzuring
Posteleinfamilie
Groot bronkruid, Klein bronkruid (>30 j), Postelein (>40 j)
Fonteinkruidfamilie
Weegbreefonteinkruid (>100j?), Gekroesd fonteinkruid, Glanzig fonteinkruid (>100 j), Drijvend
fonteinkruid (>100 j), Duizendknoopfonteinkruid (decennia), Tenger fonteinkruid (>100 j), paarbladig
fonteinkruid (decennia)
Sleutelbloemfamilie
Rood en blauw guichelheil (>68 j), Teer guichelheil (>50j), Melkkruid, Boswederik, Penningkruid?, Grote
wederik (>4 j), Stengelloze sleutelbloem, gulden sleutelbloem (>10j), Waterpunge (>50 j), Zevenster
(>11 j), Waterviolier (>30 j), dwergbloem (decennia)
Ranonkelfamilie
Dotterbloem?, Muizenstaart (>30 j), Scherpe boterbloem (>30 j), Kruipende boterbloem (>100 j), Gulden
boterbloem, Knolboterbloem (>30 j), Egelboterbloem (>30 j), Grote boterbloem (decennia),
Blaartrekkende boterbloem (>50 j), Behaarde boterbloem, Poelruit (decennia), Grote waterranonkel (>30 j),
Fijne waterranonkel, klimopwaterranonkel
Resedafamilie
Wouw (>5 j)
Rozenfamilie
Kale vrouwenmantel, Grote leeuwenklauw (>58 j), Kleine leeuwenklauw, Bosaardbei?, Viltganzerik (>40
j), Zilverschoon?, Tormentil (>100 j), Voorjaarsganzerik (>30 j), kruipganzerik (decennia), Noorse ganzerik
(>40 j), Vijfvingerkruid (>35 j), Aardbeiganzerik, Amerikaanse vogelkers (>3 j), Gewone braam, Framboos
(>87 j), Kleine pimpernel (>30 j), Wilde lijsterbes (>5 j)
Walstrofamilie
Moeraswalstro (>30 j), Liggend walstro (>120 j), Blauw walstro (>3 j)
Ruppiafamilie
Snavelruppia
Wilgenfamilie
Schietwilg, Geoorde wilg
Steenbreekfamilie
Knolsteenbreek?, Kandelaartje, parnassia (5 à 10j)

Helmkruidfamilie
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Grote leeuwenbek, Kleine leeuwenbek (>30 j), Gewoon vingerhoedskruid, Stijve ogentroost (>2 j, zeer
beperkt), Spiesleeuwenbek (>30 j), Eironde leeuwenbek (>5 j), Vlasbekje (>5 j),
Rode ogentroost (>11 j), Kleine ratelaar (>4 j), Geoord helmkruid, Knopig helmkruid, Mottekruid (>100 j),
Koningskaars (>100 j), Akkerereprijs (>10 j), Waterereprijs, Beekpunge (>30 j), Gewone ereprijs,
Klimopereprijs (>20 j), Mannetjesereprijs (>100 j), Grote ereprijs (>10 j), Gladde ereprijs (>40 j),
Schildereprijs (>30 j), Tijmereprijs (>100 j), Veldereprijs
Nachtschadefamilie
Wolfskers, Doornappel (>39 j), Bilzekruid (>660 j), Bitterzoet (>6 j), Zwarte nachtschade (>39 j)
Egelskopfamilie
Kleine egelskop (>30 j), Grote egelskop (>30 j)
Lisdoddefamilie
Kleine lisdodde (>30 j), Grote lisdodde (>100 j)
Schermbloemfamilie
Hondspeterselie (>20 j), Gewone engelwortel (>5 j), Fijne kervel (>5 j), Selderij (>39 j), Groot
moerasscherm (>30 j), kruipend moerasscherm (>30 j), ondergedoken moerasscherm, Gevlekte
scheerling (>5 j), Peen (>35 j), Gewone berenklauw (>5 j), Gewone waternavel (decennia), Watertorkruid
(>30 j), zilt torkruid, Gewone pastinaak (>16 j), Steeneppe (>5 j), Grote watereppe (> 30 j),
Heggendoornzaad (>5 j), pijptorkruid
Brandnetelfamilie
Grote brandnetel (>35 j), Kleine brandnetel (>5 j)
Valeriaanfamilie
Getande veldsla (>30 j)
Viooltjesfamilie
Akkerviooltje (>20 j), Hondsviooltje (>40 j), Donkersporig bosviooltje, Driekleurig viooltje (>11 j), ruig
viooltje, moerasviooltje, melkviooltje
Zannichelliafamilie
Zannichellia (>100 j)
Zwanebloemfamilie
Zwanebloem
Wolfsklauwfamilie
Moeraswolfsklauw (decennia)
Moerasvarenfamilie
moerasvaren (decennia)

Vleugeltjesbloemfamilie
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gewone vleugeltjesbloem (decennia)
Blaasjeskruidfamilie
Loos blaasjeskruid (decennia), groot blaasjeskruid (decennia)
Kranswieren (Characeae)
Alle soorten (decennia)
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Bijlage 6: Betekenis van de gebruikte BWK-eenheden
EENHEID
Ae
Ao
Ce
Ceb
Ces
Cg
Cgb
Ct
Ek
Es
Fa
Fe
Fk
Fl
Fm
Fs
Hk(b)
Kk
Lh
Lhb
Lhi
Mc
Mk
Mr
Ms
Ppmb
Pmb
Qa
Qb
Qd
Qe
Qk
Ql
Qs
Ru
Rud
Sd
Se
Sf
Sgu
So
Sp
Sz
T
Va

NAAMGEVING
INFO
eutrofe plas
diverse gemeenschappen
oligotroof tot mesotroof water
vochtige tot natte dopheidevegetatie
Ericetum tetralicis
vochtige tot natte dopheidevegetatie met struik- of boomopslag
vochtige of natte dopheidevegetaties met elementen uit de
hoogveenflora
droge struikheidevegetatie
Calluno-Genistetum
droge struikheidevegetatie met struik- of boomopslag
venige heide met bosbes
ravijnbos in kalkrijke gebieden
Tilio-Aceretum
ravijnbos op zure bodem
Ulmo-Aceretum
eiken-haagbeukenbos zonder Wilde hyacint
Milio-Fagetum
eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint
Endymio-Fagetum
beukenbos op kalkhoudende bodem
Cephalanthero-Fagetum
beukenbos met Witte veldbies
Luzulo-Fagetum
beukenbos met Parelgras en Lievevrouwebedstro
Melico-Fagetum
zuur beukenbos
Fago-Quercetum
kalkgrasland (met struik- of boomopslag)
Festuco-Brometea
karstverschijnsel, ingang ondergrondse mergelgroeve
populierenaanplant op vochtige grond
populierenaanplant op vochtige grond met
elzen-en/of wilgenondergroei
populierenaanplant op vochtige grond met ruderale ondergroei
grote zeggenvegetatie
Magnocaricion
alkalisch laagveen
Caricion davallianae
rietland
Phragmition
zuur laagveen
Caricion curto-nigrae
aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen
naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en bomen
eiken-haagbeukenbos
Stellario-Carpinetum
eiken-berkenbos
zuur duinbos
eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint
Endymio-Quercetum
eiken-haagbeukenbos op kalkhoudende bodem
Ligustro-Carpinetum
eikenbos met Witte veldbies
Luzulo-Quercetum
zuur eikenbos
Fago-quercetum
ruderaal olmenbos
Violo odoratae-Ulmetum
ruderaal olmenbos aan de binnenduinrand
duindoornstruweel
Hippophaetum
kapvlakte
o.a. Epilobietalia
vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem
Salicetum triandrae-viminalis
gaspeldoornstruweel
vochtig wilgenstruweel op venige of zure grond
doornstruweel
struweelopslag van allerlei aard
hoogveen
alluviaal essen-olmenbos
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Saliceto-Franguletum
Rubion subatlanticum
vaak op sterk gestoorde gronden
Sphagnion atlanticum
Ulmo-Fraxinetum

EENHEID
Vc
Vm
Vn
Vo
Vt

NAAMGEVING
elzen-essenbos van bronnen en bronbeken
mesotroof elzenbos met zeggen
nitrofiel alluviaal elzenbos
oligotroof elzenbos met veenmossen
venig berkenbos
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INFO
Carici-Fraxinetum en CardamineAlnetum
Carici elongatae-Alnetum
Macrophorbio-Alnetum
Sphagno-Alnetum
Vaccinio-Betuletum pubescentis

Bijlage 7: Minimum structuur areaal en een selectie van potentieel
waardevolle bossen in Vlaanderen
(voor localisering van de sites, zie Leyman & Vandekerkhove, 2004).
Bostype

Minimum Structuur Areaal
(Koop in Al et al., 1995)

Aantal potentiële sites in
Vlaanderen

Oligotroof Zomereiken-berkenbos

50ha

10 sites

Wintereiken-berkenbos

50ha

9 sites

Rijker Zomereiken-berkenbos

40ha

26 sites

Wintereiken-beukenbos
Duinbos

40ha

5 sites

Veldbies-beukenbos

40ha

3 sites

Berkenbroek

30ha

2 sites

Gierstgras-beukenbos

25ha

44 sites

Parelgras-beukenbos

20ha

0 sites

Kalk-beukenbos

20ha

1 site

Ruigtekruiden-Elzenbos

20ha

6 sites

Oligotroof Elzenbroekbos

20ha

2 sites

Mesotroof elzenbroekbos

20 ha

22 sites

Wilgenbossen

25ha

33 sites

Eikenhaagbeukenbos

15ha

17 sites

Essenbronbos

10ha

2 sites

Abelen iepenbos

10ha

2 sites

Essen olmenbos

10ha

11 sites

Elzen-essenbos met Slanke
Sleutelbloem

10ha

Ravijnbos

10ha
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18 sites
0 sites

Bijlage 8: invulformulier - Checklist bij de aanvraag of bij de invulling
van het beheer in relatie tot open plekken of kleinschalige ontbossingen
1. VERIFICATIE VAN HET JURIDISCH KADER WAARBINNEN MOET/KAN WORDEN
GEWERKT
VRAAG 1 : betreft het hier een effectieve ontbossing, of voldoet de ingreep aan de criteria voor open
plekkenbeheer, zoals bedoeld in de ANB-Richtlijn Open plekken ?
Open plekkenbeheer in kader van bosbeheer (voldoet aan de criteria van ANB-Richtlijn)
Kleinschalige ontbossing (< 3 ha; voldoet NIET aan criteria open plekken)
Grootschalige ontbossing (> 3 ha) : voor deze situatie is de checklist niet van toepassing
VRAAG 2 : betreft het hier een aanvraag tot kleinschalige ontbossing in het kader van een
erkenningsdossier voor een natuurreservaat ?
Ja (hier gelden bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van ontbossingen indien in beheerplan opgenomen)
VRAAG 3 : ligt het gebied in een Speciale Beschermingszone (SBZ; Habitatrichtlijngebied,
Vogelrichtlijngebied) in het kader van NATURA2000 of RAMSAR-gebied ?
Ja
Indien Natura2000, voor welke habitats/soorten is het gebied expliciet aangemeld ?

Zijn er voor het deelgebied waarbinnen het object ligt al instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd?

VRAAG 4 : ligt het gebied in VEN ? Zoja, is er al een natuurrichtplan voor het gebied opgemaakt ?
Ja, ligt in VEN
Ja, er is een natuurrichtplan, dat volgende relevante bepalingen bevat voor dit dossier :

VRAAG 5 : voor spontane bosopslag : hoe oud is deze spontane verbossing ?
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2. BESCHRIJVING EN EVALUATIE VAN DE ACTUELE UITGANGSSITUATIE VAN DE
BETREFFENDE PERCELEN

VRAAG 6 : Is er een goed ontwikkeld (verzadigd) bostype aanwezig ?
Ja :
VRAAG 7 : Indien ja, betreft het één van de ‘zeldzame bos en struweeltypes’ uit de ANB-Richtlijn
open plekken ?
Ja : omcirkel :
bostype :
struweeltype

Vo – Vt – Vc – Vf – Qd – Ql – Fl – Es – Fm – Ru(d) – Qk – Fk – Ek –
Sg – Sp – Sk – Sm – So - Sd

VRAAG 8 : Wat is de structuurrijkdom van de betreffende bosbestanden?

VRAAG 9 : Zijn er in de bosbestanden die voor ontbossing in aanmerking worden genomen, of de
directe omgeving (bosrand, aangrenzend perceel) relicten of populaties aanwezig van waardevolle
open vegetatietypes ?

VRAAG 10 : Zijn er actueel bijzondere soorten (flora- en fauna) aanwezig in en rond de locatie ?

VRAAG 11 : Wat is de betekenis van de betreffende bosbestanden in een ruimere landschappelijke
context?

VRAAG 12 : Zijn er andere bijzondere elementen in de betreffende percelen aanwezig die pleiten
voor/tegen behoud van het bos ?
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3. BESCHRIJVING VAN HET STREEFBEELD
VRAAG 13 : Welk vegetatietype wordt nagestreefd ?
Beschrijf en geef ook een kaartje/schets in bijlage

VRAAG 14 : welke oppervlakte netto-ontbossing gaat hiermee gepaard ?

4. GLOBALE EVALUATIE EN ARGUMENTATIE - ACTUEEL BOS VERSUS
POTENTIES TOT HERSTEL VAN VEGETATIES IN DE OPEN SFEER
4.1. ARGUMENTATIE VANUIT HISTORISCH KADER
VRAAG 15 : Hoe lang zijn de bosbestanden waar ontbossing wordt overwogen al bos ?

VRAAG 16 : (niet relevant voor oud-bossites) : wat was het landgebruik vóór de be/verbossing ?
Beschrijf de historiek van het landgebruik op basis van een reeks historische kaarten (Ferraris –
Vandermaelen – Dépot de la Guerre/MGI )

VRAAG 17 : Zijn er argumenten voor/tegen ontbossing
verspreidingsgegevens van (doel)soorten of biotopen ?

op

basis

van

historische

4.2. ARGUMENTATIE IN FUNCTIE VAN HET NAGESTREEFDE DOELTYPE
VRAAG 18 : Is het nagestreefde doeltype opgenomen in de lijst van zeer zeldzame open vegetaties
uit de ANB-Richtlijn Open Plekken ?
Ja : omcirkel :
Ce – Cg – Hn – M – Hk – Hm – Hmo – Hme VRAAG 19 : Is er een geschikte abiotiek (nutriëntenstatus; hydrologie) voor de doelvegetatie ?
of zijn er realistische verwachtingen voor herstel van een voldoende geschikte abiotiek ?
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VRAAG 20 : geef een inschatting van de kansen tot herstel van het nagestreefde natuurtype op basis
van vegetatie
- actueel aanwezige relicten
- analoge vegetaties in de directe omgeving (van waaruit migratie in het bestand mogelijk is)
- zaadbankanalyses en historische informatie

VRAAG 21 : hoe verhoudt de nagestreefde oppervlakte zich tot de minimumoppervlaktes die voor het
natuurtype worden aangegeven ?

4.3. ARGUMENTATIE OP BASIS VAN DOELSOORTEN
VRAAG 22 : Soortgebonden argumentatie : zijn er bijzondere soorten (fauna/flora) die meespelen in
de argumentatie voor/tegen ontbossing : argumenteer.
Voor elke soort (of groep van soorten met zelfde ecologische vereisten) apart in te vullen :
Volgende soort(en) :
Het betreft bossoorten : ja/nee
Historische/recente waarneming – zaadbankanalyse
Éénmalige waarneming – regelmatige waarneming
Één individu - relictpopulatie – leefbare populatie
In het perceel : ja / nee : op een afstand van ca ................... meter
De soort heeft voordeel/nadeel van een eventuele ontbossing/open plek
De mobiliteit van de doelsoorten wordt gehinderd/bevorderd door de ingreep
De specifieke habitatvereisten van de soort worden gerealiseerd/bedreigd door de ingreep
De ingreep biedt mogelijkheden/bedreiging voor een stabiele leefbare populatie binnen het gebied
Commentaar :

5. EVALUATIE VAN DE INGREEP IN RUIMERE LANDSCHAPPELIJKE CONTEXT
Vraag 23 : in hoeverre draagt de voorziene ingreep bij tot, of is deze inpasbaar in een betere
ecologische structuur op een hogere landschapsschaal ?
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6. EIGENLIJKE AFWEGING NAAR BEHEERKEUZES
Indien aangetoond dat de doelstellingen voor vegetaties en soorten in de open sfeer realistisch zijn :
Vraag 24 : In hoeverre betekent het open streefbeeld een ecologische meerwaarde ten opzichte van
de alternatieve beheerkeuzes : verder regulier beheer en/of omvorming naar natuurlijk bostype ?

7. TOETSING AAN ALTERNATIEVEN
Vraag 25 : toetsing aan mogelijkheden voor een alternatieve aanpak om het streefdoel te bereiken
Voor ontbossingen : In hoeverre is een effectieve ontbossing nodig om de voorziene
doelstellingen te bereiken : is het niet mogelijk om dit ook via een regulier open plekken beheer te
realiseren ?
Voor open plekken beheer en interne randen : in hoeverre zijn deze doelstellingen ook te
realiseren via tijdelijke open plekken (kapvlaktes) en lichtrijke ijle bosbestanden in het kader van
regulier bosbeheer?

VRAAG 26 : toetsing aan alternatieve locatie : In hoeverre is de voorgestelde locatie wel degelijk de
beste keuze voor de realisatie van de doelstelling : zijn er in de omgeving geen betere locaties
voorhanden ?
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8. TOETSING VAN PRACTISCHE UITVOERING EN OPVOLGING
Vraag 27 : Zijn de voorziene inrichtingswerken praktisch uitvoerbaar ?

Vraag 28 : Zijn er voldoende mankracht en middelen beschikbaar voor een correcte en effectieve
uitvoering van de inrichtingswerken?

Vraag 29 : Welke beheerkeuze wordt gemaakt voor de opvolging en een verdergezet beheer van de
open vegetatie? (begrazen, maaien, kappen).

Vraag 30 : Zijn er voldoende garanties naar continuiteit : zijn er voldoende mankracht en middelen
beschikbaar om dit onderhoudsbeheer te realiseren, ook op langere termijn ?

SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR REALISATIE VAN MANTEL- EN ZOOMVEGETATIES
Specifiek voor externe randen (mantel-zoomvegetaties aan de buitenrand van het bos) stellen zich echter
een aantal specifieke vragen, die bepalend zullen zijn in hoeverre het wenselijk en haalbaar is om een
mantelzoomgradiënt te creëren, en de rand naar buiten, dan wel naar binnen toe wordt ontwikkeld.
-

Heeft het bos een hoge intrinsieke waarde ?
Is er de nodige ruimte aanwezig voor de ontwikkeling van een mantel- en zoomvegetatie naar
buiten toe?

Vormt een uitbreiding naar buiten toe een bedreiging voor de aangrenzende (zeldzame) vegetatie
in de open sfeer ?

Wordt de functie van de mantel-en zoomvegetatie als habitat bedreigd door het aangrenzende
landgebruik?
Heeft de mantel vooral een intrinsieke natuurbehoudsfunctie of een bufferfunctie als doel, of zijn
beide evenwaardig ?
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Bijlage 9: formulier ingevuld voor voorbeeld 1 : Grootbos
Betreft : open kappen van een zone van 5m rondom een bospoel

1. VERIFICATIE VAN HET JURIDISCH KADER WAARBINNEN MOET/KAN WORDEN
GEWERKT
VRAAG 1 : betreft het hier een effectieve ontbossing, of voldoet de ingreep aan de criteria voor open
plekkenbeheer, zoals bedoeld in de ANB-Richtlijn Open plekken ?
Open plekkenbeheer in kader van bosbeheer (voldoet aan de criteria van de ANB-Richtlijn)
Kleinschalige ontbossing (< 3 ha; voldoet NIET aan criteria open plekken)
Grootschalige ontbossing (> 3 ha) : voor deze situatie is de checklist niet van toepassing
VRAAG 2 : betreft het hier een aanvraag tot kleinschalige ontbossing in het kader van een
erkenningsdossier voor een natuurreservaat ?
Ja (hier gelden bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van ontbossingen indien in beheerplan opgenomen)
VRAAG 3 : ligt het gebied in een Speciale Beschermingszone (SBZ; Habitatrichtlijngebied,
Vogelrichtlijngebied) in het kader van NATURA2000 of RAMSAR-gebied ?
Ja
Indien Natura2000, voor welke habitats/soorten is het gebied expliciet aangemeld ?
1) habitats
6210 Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia)
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
6430 Voedselrijke ruigten
6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae);
2) soorten
amfibieën : 1160 Triturus cristatus (Kamsalamander)
Zijn er voor het deelgebied waarbinnen het object ligt al instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd.
Neen

VRAAG 4 : ligt het gebied in VEN ? Zoja, is er al een natuurrichtplan voor het gebied opgemaakt ?
Ja, ligt in VEN
Ja, er is een natuurrichtplan, dat volgende relevante bepalingen bevat voor dit dossier :
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VRAAG 5 : voor spontane bosopslag : hoe oud is deze spontane verbossing ?
Niet van toepassing

2. BESCHRIJVING EN EVALUATIE VAN DE ACTUELE UITGANGSSITUATIE VAN DE
BETREFFENDE PERCELEN
VRAAG 6 : Is er een goed ontwikkeld (verzadigd) bostype aanwezig ?
Ja
VRAAG 7 : Indien ja, betreft het één van de ‘zeldzame bos en struweeltypes’ uit de ANB-Richtlijn
open plekken ?
Ja : omcirkel :
bostype :
struweeltype

Vo – Vt – Vc – Vf – Qd – Ql – Fl – Es – Fm – Ru(d) – Qk – Fk – Ek –
Sg – Sp – Sk – Sm – So - Sd

VRAAG 8 : Wat is de structuurrijkdom van de betreffende bosbestanden?
Het bestand waarin de poel gelegen is, is een jong opgaand essenbestand (staakhoutfase, aangeplant na
omvorming populierenbestand na 1980).

VRAAG 9 : Zijn er in de bosbestanden die voor ontbossing in aanmerking worden genomen, of de
directe omgeving (bosrand, aangrenzend perceel) relicten of populaties aanwezig van waardevolle
open vegetatietypes ?
In de poel werd Alpenwatersalamander gevonden.
VRAAG 10 : Zijn er actueel bijzondere soorten (flora- en fauna) aanwezig in en rond de locatie ?
Ja ::
Op bestandniveau :
Alpenwatersalamander, verschillende oud bosplanten : Bosanemoon, Heelkruid, Eenbes
Op bosniveau :
Hazelworm (Zeldzame soort; In loof- of gemengde bossen, dikwijls op hellingen, vaak in overgangszones
tussen bos en open vegetaties), Brandt vleermuis (Bedreigde soort; voor foerage gebonden aan bos,
bosranden en open plekken in bos), Das (Bedreigde soort; soort van gemengde loofbossen in de nabijheid
van water en landbouwgronden); Vliegend hert (Bijlage II, Habitatrichtlijn; soort van oude open bossen,
parken en holle wegen, meestal in vegetaties gedomineerd door inlandse eiken), Wielewaal (Bedreigde
soort van oud, structuurrijk bos met dikke bomen). Bruine orchis (Bedreigde soort; een soort van zomen op
kalkhoudende, lemige, matig vochtige tot droge grond); Ruig hertshooi (Zeldzaam; soort van kaalslagen en
ope plekken in bos op vochtige tot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond)
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VRAAG 11 : Wat is de betekenis van de betreffende bosbestanden in een ruimere landschappelijke
context?
De poel is belangrijk als biotoop voor een aantal watergebonden organismen (mogelijks stapsteen in een
ecologisch netwerk van plassen en poelen in het omringende landbouwgebied). Het aangrenzende bestand
(jonge essenaanplant) heeft minder belang in een ruimere landschappelijke context, aangezien er elders in
het bos nog voldoende percelen zijn in staakhoutfase, waar eventuele soorten, gebonden aan deze
ontwikkelingsfase van bos, terecht kunnen.
Het bos is zijn geheel heeft een zeer belangrijke waarde in ruimere landschappelijke context. Het is een
relatief klein, geïsoleerd bos in overigens landbouwgebied.
VRAAG 12 : Zijn er andere bijzondere elementen in de betroffen percelen aanwezig die pleiten
voor/tegen behoud van het bos ?
Neen

3. BESCHRIJVING VAN HET STREEFBEELD
VRAAG 13 : Welk vegetatietype wordt nagestreefd ?
De poel is momenteel relatief sterk beschaduwd door het jonge opgaande Essenbestand. Ten behoeve van
een versterking van de natuurfunctie van de bospoel, in eerste instantie in functie van amfibieën,
ongewervelden en flora, is een gedeeltelijke vrijstelling noodzakelijk.

VRAAG 14 : welke oppervlakte netto-ontbossing gaat hiermee gepaard ?
4 are

4. GLOBALE EVALUATIE EN ARGUMENTATIE - ACTUEEL BOS VERSUS
POTENTIES TOT HERSTEL VAN VEGETATIES IN DE OPEN SFEER
4.1. ARGUMENTATIE VANUIT HISTORISCH KADER
VRAAG 15 : Hoe lang zijn de bosbestanden waar ontbossing wordt overwogen al bos ?
Het volledige bos is Ferrarisbos.

VRAAG 16 : (niet relevant voor oud-bossites) : wat was het landgebruik vóór de be/verbossing ?
Beschrijf de historiek van het landgebruik op basis van een reeks historische kaarten (Ferraris –
Vandermaelen – Dépot de la Guerre/MGI )

VRAAG 17 : Zijn er argumenten voor/tegen ontbossing
verspreidingsgegevens van (doel)soorten of biotopen ?
neen
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op

basis

van

historische

4.2. ARGUMENTATIE IN FUNCTIE VAN HET NAGESTREEFDE DOELTYPE
VRAAG 18 : Is het nagestreefde doeltype opgenomen in de lijst van zeer zeldzame open vegetaties
uit de ANB-Richtlijn Open Plekken ?
Ja : omcirkel :
Ce – Cg – Hn – M – Hk – Hm – Hmo – Hme VRAAG 19 : Is er een geschikte abiotiek (nutriëntenstatus; hydrologie) voor de doelvegetatie ?
of zijn er realistische verwachtingen voor herstel van een voldoende geschikte abiotiek ?
Een geschikte abiotiek is aanwezig.
VRAAG 20 : geef een inschatting van de kansen tot herstel van het nagestreefde natuurtype op basis
van vegetatie
- actueel aanwezige relicten
- analoge vegetaties in de directe omgeving (van waaruit migratie in het bestand mogelijk is)
- zaadbankanalyses en historische informatie
De bomput heeft goede potenties voor amfibieën en ongewervelden. De poel herbergt nog een populatie
Alpenwatersalamander.
VRAAG 21 : hoe verhoudt de nagestreefde oppervlakte zich tot de minimumoppervlaktes die voor het
natuurtype worden aangegeven ?
Niet van toepassing

4.3. ARGUMENTATIE OP BASIS VAN DOELSOORTEN
VRAAG 22 : Soortgebonden argumentatie : zijn er bijzondere soorten (fauna/flora) die meespelen in
de argumentatie voor/tegen ontbossing : argumenteer.
Voor elke soort (of groep van soorten met zelfde ecologische vereisten) apart in te vullen :
Volgende soort(en) : oud bossoorten : Eenbes, Bosanemoon, Hengel
Het betreft bossoorten : ja/nee
Historische/recente waarneming – zaadbankanalyse
Éénmalige waarneming – regelmatige waarneming
Één individu - relictpopulatie – leefbare populatie
In het perceel : ja / nee : op een afstand van ca ................... meter
De soort heeft voordeel/nadeel van een eventuele ontbossing/open plek : zie verder bij commentaar
De mobiliteit van de doelsoorten wordt gehinderd/bevorderd door de ingreep
De specifieke habitatvereisten van de soort worden gerealiseerd/bedreigd door de ingreep : zie commentaar
De ingreep biedt mogelijkheden/bedreiging voor een stabiele leefbare populatie binnen het gebied : neutraal
Commentaar : Het volledige bos is grotendeels Ferrarisbos mét een belangrijke oud bos flora. De ingreep in
het bestand wordt zodanig uitgevoerd dat er op een maximale wijze rekening wordt gehouden met het
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voorkomen van de bijzondere oudbossoorten. De contouren van de open plek zullen rigoureus worden
uitgetekend in functie van soorten met uiteenlopende ecologische vereisten.
Het is mogelijk dat de ingreep een verdere verbreiding van de oudbossoorten binnen het bestand zal
bemoeilijken. Toch kunnen we de kleine open plek van 4are moeilijk ‘een bedreiging van de habitatvereisten’
of ‘een bedreiging voor een stabiele leefbare populatie’ noemen.

5. EVALUATIE VAN DE INGREEP IN RUIMERE LANDSCHAPPELIJKE CONTEXT
Vraag 23 : in hoeverre draagt de voorziene ingreep bij tot, of is deze inpasbaar in een betere
ecologische structuur op een hogere landschapsschaal ?
Op het niveau van het bos en ook in een ruimere landschappelijke context, is de ingreep belangrijk als
realisatie van een stapsteen van geschikte habitat voor de er voorkomende lichtminnende plantensoorten,
invertebraten en amfibieën.
Op landschapsniveau is echter duidelijk dat het bosecosysteem zeer belangrijk is en prioritair moet worden
behouden. Het vormt een stapsteen voor een aantal typische soorten van stabiele bosecosystemen in een
overigens intensief landbouwgebied.
De voorgestelde ingreep houdt rekening met beide aspecten.

6. EIGENLIJKE AFWEGING NAAR BEHEERKEUZES
Indien aangetoond dat de doelstellingen voor vegetaties en soorten in de open sfeer realistisch zijn :
Vraag 24 : In hoeverre betekent het open streefbeeld een ecologische meerwaarde ten opzichte van
de alternatieve beheerkeuzes : verder regulier beheer en/of omvorming naar natuurlijk bostype ?
Argumenteer.
Bij verdergezet regulier beheer zou de poel verder overschaduwd worden en alle betekenis voor amfibieën,
insekten en lichtminnende plantensoorten verliezen. Open kappen van de poel betekent een duidelijke
meerwaarde voor de ecologische functie in het bos.

7. TOETSING AAN ALTERNATIEVEN
Vraag 25 : toetsing aan mogelijkheden voor een alternatieve aanpak om het streefdoel te bereiken
Voor ontbossingen : In hoeverre is een effectieve ontbossing nodig om de voorziene
doelstellingen te bereiken : is het niet mogelijk om dit ook via een regulier open plekken beheer te
realiseren ?
Voor open plekken beheer en interne randen : in hoeverre zijn deze doelstellingen ook te
realiseren via tijdelijke open plekken (kapvlaktes) en lichtrijke ijle bosbestanden in het kader van
regulier bosbeheer?
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Open plekken beheer en interne randen :
De locatie van de ingreep wordt bepaald door de actuele ligging van de poel.

VRAAG 26 : toetsing aan alternatieve locatie : In hoeverre is de voorgestelde locatie wel degelijk de
beste keuze voor de realisatie van de doelstelling : zijn er in de omgeving geen betere locaties
voorhanden ?
Idem vraag 25

8. TOETSING VAN PRACTISCHE UITVOERING EN OPVOLGING
Vraag 27 : Zijn de voorziene inrichtingswerken praktisch uitvoerbaar ?
Ja,
Rondom de poel wordt een strook van 5 meter volledig open gekapt. Langs de noordzijde (de zijde met een
zuidelijke expositie) en de oostzijde wordt daarbij aansluitend een strook van 5 meter onder hakhoutbeheer
genomen.
Vraag 28 : Zijn er voldoende mankracht en middelen beschikbaar voor een correcte en effectieve
uitvoering van de inrichtingswerken?
De werken worden uitgevoerd door de arbeidersploeg van het Bosbeheer.

Vraag 29 : Welke beheerkeuze wordt gemaakt voor de opvolging en een verdergezet beheer van de
open vegetatie? (begrazen, maaien, kappen).
De open strook wordt bij elke dunningsrondgang in het bestand terug volledig open gekapt (2010, 2016,
2022). Indien een te sterke dominantie van bramen optreedt, worden deze op het ogenblik van de kap
uitgetrokken. De kleine hakhoutstrook wordt na de aanleg in 2004 elke 6 jaar volledig afgezet (2010, 2016,
2022).
De resterende oppervlakte binnen bestand 5f zal beheerd worden in functie van de karakteristieke
bosplanten via een regulier dunningsregime .

Vraag 30 : Zijn er voldoende garanties naar continuiteit : zijn er voldoende mankracht en middelen
beschikbaar om dit onderhoudsbeheer te realiseren, ook op langere termijn ?
De werken worden uitgevoerd door de arbeidersploeg van het Bosbeheer. Een timing werd bepaald voor de
komende 20 jaar.
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Bijlage 10: formulier ingevuld voor voorbeeld Vagevuurbos
Toelichting : Dit formulier werd ingevuld voor een concrete situatie : in het domeinbos Vagevuurbos
werden twee permanente open plekken ingericht in functie van heideherstel van elk 0.5-1.5ha groot.
Hiervoor werden een paar jonge aanplanten kaalgekapt, en jonge loofhoutopslag verwijderd. Dit
formulier werd ingevuld voor één van deze open plekken (in de veronderstelling dat de ingreep nog
moet gebeuren).

1. VERIFICATIE VAN HET JURIDISCH KADER WAARBINNEN MOET/KAN
WORDEN GEWERKT
VRAAG 1 : betreft het hier een effectieve ontbossing, of voldoet de ingreep aan de criteria voor
open plekkenbeheer, zoals bedoeld in de ANB-Richtlijn Open plekken ?
Open plekkenbeheer in kader van bosbeheer (voldoet aan de criteria van de ANB-Richtlijn)
Kleinschalige ontbossing (< 3 ha; voldoet NIET aan criteria open plekken)
Grootschalige ontbossing (> 3 ha) : voor deze situatie is de checklist niet van toepassing
VRAAG 2 : betreft het hier een aanvraag tot kleinschalige ontbossing in het kader van een
erkenningsdossier voor een natuurreservaat ?
Ja (hier gelden bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van ontbossingen indien in beheerplan opgenomen)
VRAAG 3 : ligt het gebied in een Speciale Beschermingszone (SBZ; Habitatrichtlijngebied,
Vogelrichtlijngebied) in het kader van NATURA2000 of RAMSAR-gebied ?
Ja
Indien Natura2000, voor welke habitats/soorten is het gebied expliciet aangemeld ?
o.a. Droge heide (4030) en Oude zuurminnende loofbossen (9190)

Zijn er voor het deelgebied waarbinnen het object ligt al instandhoudingsdoelstellingen
vastgelegd?
neen

VRAAG 4 : ligt het gebied in VEN ? Zoja, is er al een natuurrichtplan voor het gebied
opgemaakt ?
Ja, ligt in VEN
Ja, er is een natuurrichtplan, dat volgende relevante bepalingen bevat voor dit dossier :
neen

VRAAG 5 : voor spontane bosopslag : hoe oud is deze spontane verbossing ?
n.v.t.
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2. BESCHRIJVING EN EVALUATIE VAN DE ACTUELE UITGANGSSITUATIE VAN
DE BETREFFENDE PERCELEN
VRAAG 6 : Is er een goed ontwikkeld (verzadigd) bostype aanwezig ?
Ja :
VRAAG 7 : Indien ja, betreft het één van de ‘zeldzame bos en struweeltypes’ uit de ANBRichtlijn open plekken ?
Ja : omcirkel :
bostype :
struweeltype

Vo – Vt – Vc – Vf – Qd – Ql – Fl – Es – Fm – Ru(d) – Qk – Fk – Ek –
Sg – Sp – Sk – Sm – So - Sd

VRAAG 8 : Wat is de structuurrijkdom van de betreffende bosbestanden?
Structuurarm : 20-30 jaar oude aanplant van Fijnspar en Abies grandis

VRAAG 9 : Zijn er in de bosbestanden die voor ontbossing in aanmerking worden genomen, of
de directe omgeving (bosrand, aangrenzend perceel) relicten of populaties aanwezig van
waardevolle open vegetatietypes ?
In het perceel : struikhei, dophei en in de grachten van de rabatten ook veenmossen
In de rand (op het pad) : vrij goed ontwikkeld heischraal grasland en droge heide : ook Struikhei,
Dophei, Tandjesgras en Tweenervige zegge

VRAAG 10 : Zijn er actueel bijzondere soorten (flora- en fauna) aanwezig in en rond de locatie
?
Levendbarende hagedis
Rode bosmier
Zomerwaarnemingen (onregelmatig) van Nachtzwaluw

VRAAG 11 : Wat is de betekenis van de betreffende bosbestanden in een ruimere
landschappelijke context?
Bosbestanden zijn niet essentieel als onderdeel van een lokale bosstructuur : liggen vrij centraal in
een groot boscomplex van > 300 ha; hebben geen specifieke verbindende functie.

VRAAG 12 : Zijn er andere bijzondere elementen in de betreffende percelen aanwezig die
pleiten voor/tegen behoud van het bos ?
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3. BESCHRIJVING VAN HET STREEFBEELD
VRAAG 13 : Welk vegetatietype wordt nagestreefd ?
Beschrijf en geef ook een kaartje/schets in bijlage
Over de gehele oppervlakte : droge heide tot heischraal grasland en in de rabatgrachten natte heide
met veenmossen; verspreide individuele bomen (zitpost)

VRAAG 14 : welke oppervlakte netto-ontbossing gaat hiermee gepaard ?
1 ha 30 are

4. GLOBALE EVALUATIE EN ARGUMENTATIE - ACTUEEL BOS VERSUS
POTENTIES TOT HERSTEL VAN VEGETATIES IN DE OPEN SFEER
4.1. ARGUMENTATIE VANUIT HISTORISCH KADER
VRAAG 15 : Hoe lang zijn de bosbestanden waar ontbossing wordt overwogen al bos ?
Sinds ca 1900

VRAAG 16 : (niet relevant voor oud-bossites) : wat was het landgebruik vóór de be/verbossing
?
Beschrijf de historiek van het landgebruik op basis van een reeks historische kaarten (Ferraris
– Vandermaelen – Dépot de la Guerre/MGI )
Heide - ruigte

VRAAG 17 : Zijn er argumenten voor/tegen ontbossing op basis van historische
verspreidingsgegevens van (doel)soorten of biotopen ?
Weinig informatie beschikbaar; tot jaren 80 regelmatige broedplaats van Nachtzwaluw (voordat de
bebossing te dicht werd)

4.2. ARGUMENTATIE IN FUNCTIE VAN HET NAGESTREEFDE DOELTYPE
VRAAG 18 : Is het nagestreefde doeltype opgenomen in de lijst van zeer zeldzame open
vegetaties uit de ANB-Richtlijn Open Plekken ?
Ja : omcirkel :
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Ce – Cg – Hn – M – Hk – Hm – Hmo – Hme VRAAG 19 : Is er een geschikte abiotiek (nutriëntenstatus; hydrologie) voor de doelvegetatie ?
of zijn er realistische verwachtingen voor herstel van een voldoende geschikte abiotiek ?
abiotiek is gunstig; strooiselverwijdering is mogelijk noodzakelijk
VRAAG 20 : geef een inschatting van de kansen tot herstel van het nagestreefde natuurtype op
basis van vegetatie
- actueel aanwezige relicten
- analoge vegetaties in de directe omgeving (van waaruit migratie in het bestand mogelijk is)
- zaadbankanalyses en historische informatie
slagingskansen groot : zaadbank wellicht aanwezig (was kaalvlakte met heide in jaren 80). Nog
verdrukte struik- en dopheideplanten aanwezig, ook soorten in de rand (zie hierboven). Één verdrukte
Gaspeldoorn aanwezig.
VRAAG 21 : hoe verhoudt de nagestreefde oppervlakte zich tot de minimumoppervlaktes die
voor het natuurtype worden aangegeven ?
Oppervlakte is vrij klein : vereiste oppervlakte voor droge heide ligt eerder rond 5 ha. Deze
permanente open plek moet echter kaderen in een netwerk van open plekken en open corridors die
een verbinding vormen tussen de heidekernen van Aanwijsputten en Gulke putten.

4.3. ARGUMENTATIE OP BASIS VAN DOELSOORTEN
VRAAG 22 : Soortgebonden argumentatie : zijn er bijzondere soorten (fauna/flora) die
meespelen in de argumentatie voor/tegen ontbossing : argumenteer.
Voor elke soort (of groep van soorten met zelfde ecologische vereisten) apart in te vullen :
Volgende soort(en) : Boommarter; Aardbeivlinder
Het betreft bossoorten : ja/nee
Historische/recente waarneming – zaadbankanalyse
Éénmalige waarneming – regelmatige waarneming
Één individu - relictpopulatie – leefbare populatie
In het perceel : ja / nee : op een afstand van ca ................... meter
De soort heeft voordeel/nadeel van een eventuele ontbossing/open plek
De mobiliteit van de doelsoorten wordt gehinderd/bevorderd door de ingreep
De specifieke habitatvereisten van de soort worden gerealiseerd/bedreigd door de ingreep
De ingreep biedt mogelijkheden/bedreiging voor een stabiele leefbare populatie binnen het gebied
Commentaar :
Twee recente waarnemingen van Boommarter (vermoedelijk bedreigd, bossoort) in het boscomplex;
specifieke habitateisen van de soort (oude dreefbomen, voldoende groot boscomplex) worden door
deze kleinschalige ingreep niet bedreigd; mobiliteit van de soort niet gehinderd door de ingreep en
heeft ook geen invloed op de al dan niet aanwezige populatie.
In het natuurreservaat De Gulke Putten (in vogelvlucht ca 1km verwijderd) komen heel veel Rode
Lijstsoorten van heide en heischrale omgeving voor. De afstand is echter wellicht voor de meeste
soorten te groot om te overbruggen – de tussenliggende zone omvat bovendien zones met intensieve
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landbouw en een weg. Voor Aardbeivlinder (bedreigd) is de afstand misschien wel te overbruggen,
maar is het voorlopig wellicht onwaarschijnlijk dat dieren in deze richting zouden uitzwermen.
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5. EVALUATIE VAN DE INGREEP IN RUIMERE LANDSCHAPPELIJKE CONTEXT
Vraag 23 : in hoeverre draagt de voorziene ingreep bij tot, of is deze inpasbaar in een betere
ecologische structuur op een hogere landschapsschaal ?
Draagt sterk bij : enerzijds wordt de bosstructuur door de ingreep niet wezenlijk aangetast, anderzijds
wordt een belangrijke bijdrage geleverd bij de uitbouw van een netwerk van open corridors en
stapstenen om de belangrijke kerngebieden van schrale open vegetaties in de ruime omgeving (Gulke
Putten, Aanwijsputten, Bornebeekvallei) met elkaar in verbinding te brengen

6. EIGENLIJKE AFWEGING NAAR BEHEERKEUZES
Indien aangetoond dat de doelstellingen voor vegetaties en soorten in de open sfeer realistisch
zijn :
Vraag 24 : In hoeverre betekent het open streefbeeld een ecologische meerwaarde ten opzichte
van de alternatieve beheerkeuzes : verder regulier beheer en/of omvorming naar natuurlijk
bostype ?
Sterke meerwaarde : de actuele bosvegetatie heeft een zeer beperkte actuele natuurwaarde en houdt
weinig potenties in voor natuurontwikkeling door omvorming (jonge uitheemse naaldhoutaanplanting).
Jonge berkenbossen (alternatieve ontwikkeling bij kaalkap) en jong loofhout zijn in de omgeving vrij
goed vertegenwoordigd.

7. TOETSING AAN ALTERNATIEVEN
Vraag 25 : toetsing aan mogelijkheden voor een alternatieve aanpak om het streefdoel te
bereiken
Voor ontbossingen : In hoeverre is een effectieve ontbossing nodig om de voorziene
doelstellingen te bereiken : is het niet mogelijk om dit ook via een regulier open plekken beheer
te realiseren ?
Voor open plekken beheer en interne randen : in hoeverre zijn deze doelstellingen ook
te realiseren via tijdelijke open plekken (kapvlaktes) en lichtrijke ijle bosbestanden in het kader
van regulier bosbeheer?
Deze ingrepen worden elders in het bos ingeschakeld om de voorziene verbinding en uitwisseling van
soorten te realiseren. Deze permanente open plek vormt hierbij een belangrijke stapsteen die de
nodige continuïteit biedt.
VRAAG 26 : toetsing aan alternatieve locatie : In hoeverre is de voorgestelde locatie wel
degelijk de beste keuze voor de realisatie van de doelstelling : zijn er in de omgeving geen
betere locaties voorhanden ?
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Uitgangssituatie is hier zeer goed : jonge naaldhoutaanplanting (weinig ecologische of economische
waarde of potentie), relicten aanwezig, goede abiotiek (hierbij geven de natte rabatgrachten iets extra)
en historische aanwijzingen (broedplaats Nachtzwaluw)

8. TOETSING VAN PRACTISCHE UITVOERING EN OPVOLGING
Vraag 27 : Zijn de voorziene inrichtingswerken praktisch uitvoerbaar ?
Kaalslag : hout kan vrij goed afgevoerd worden; takken kunnen ter plaatse en in bosrand verwerkt;
Vraag 28 : Zijn er voldoende mankracht en middelen beschikbaar voor een correcte en
effectieve uitvoering van de inrichtingswerken?
Kaalkap door eigen mensen, ondersteuning vanuit lokale natuurvereniging; perceel goed bereikbaar,
hout kan afgevoerd via dreven

Vraag 29 : Welke beheerkeuze wordt gemaakt voor de opvolging en een verdergezet beheer
van de open vegetatie? (begrazen, maaien, kappen).
In eerste instantie : kappen en afzetten van opslag; in de toekomst stoot- of seizoensbegrazing met
schapen (verplaatsbaar raster).

Vraag 30 : Zijn er voldoende garanties naar continuiteit : zijn er voldoende mankracht en
middelen beschikbaar om dit onderhoudsbeheer te realiseren, ook op langere termijn ?
Ondersteuning vanuit lokale natuurvereniging; begrazing afhankelijk van de beschikbaarheid van
dieren en beheerder (particulier)

SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR REALISATIE VAN MANTEL- EN ZOOMVEGETATIES
Specifiek voor externe randen (mantel-zoomvegetaties aan de buitenrand van het bos) stellen zich
echter een aantal specifieke vragen, die bepalend zullen zijn in hoeverre het wenselijk en haalbaar is
om een mantelzoomgradiënt te creëren, en de rand naar buiten, dan wel naar binnen toe wordt
ontwikkeld.
- Heeft het bos een hoge intrinsieke waarde ?
Is er de nodige ruimte aanwezig voor de ontwikkeling van een mantel- en zoomvegetatie
naar buiten toe?

Vormt een uitbreiding naar buiten toe een bedreiging voor de aangrenzende (zeldzame)
vegetatie in de open sfeer ?

Wordt de functie van de mantel-en zoomvegetatie als habitat bedreigd door het
aangrenzende landgebruik?
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Heeft de mantel vooral een intrinsieke natuurbehoudsfunctie of een bufferfunctie als doel, of
zijn beide evenwaardig ?
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