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Aanleiding
Uit langjarige grondwatermonitoring blijkt dat het Schietveld Helchteren kampt met een
structurele verdroging. Vergelijking van de grondwatermodellering voor de periode 2006-2016
met de vorige modelleringsperiode 1991-2010 bevestigt dit. Voor de opmaak van een nieuw
hydrologisch grondwatermodelmodel zouden de modelleringsresultaten best afgetoetst
worden aan een actuele vegetatiekaart. Wellicht is de toegenomen daling van het
grondwaterpeil sinds 2008 (vorige vegetatiekartering) al zichtbaar in de vegetatie.

Vraag
Kan de Biologische Waarderingskaart (BWK) en Natura 2000 Habitatkaart van het Schietveld
Helchteren geactualiseerd worden? Kan er tijdens de herkartering extra aandacht gaan naar
vegetatieveranderingen t.o.v. de vorige kartering?

Toelichting
1

Situering

Het studiegebied ligt in de gemeenten Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode.
Het maakt integraal deel uit van het Habitatrichtlijngebied ‘Mangelbeek en heide- en
vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ (BE2200030), meer bepaald het deelgebied 1
(Mangelbeekvallei, Schietveld van Helchteren, Ruiterskuilen, Ophovenerheide, Oudsberg) en
het Vogelrichtlijngebied ‘Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer’ (BE2220313)
(Figuur 1).

Figuur 1: Ligging van het studiegebied (Bron: topokaart AGIV 2008)
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BWK- en habitatkartering

Het Schietveld Helchteren is in 2008 een eerste keer gebiedsdekkend in kaart gebracht. Deze
gegevens zijn gebruikt voor de opmaak van een geïntegreerd beheerplan (Vandenberghe et
al. 2009). In 2021 kon slechts een deel van het studiegebied geherkarteerd worden door de
beperkte toegankelijkheid en veiligheidsmaatregelen (Figuur 2). Beide karteringen gebeurden
in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000
Habitatkaart en BWK.

Figuur 2: Overzicht van het Schietveld Helchteren met aanduiding van de in 2021 geherkarteerde zone
(648 ha).

Tijdens het terreinbezoek zijn de BWK-codes toegekend en is het actuele Natura 2000habitattype of regionaal belangrijke biotoop bepaald met behulp van de karteerhandleidingen 1
(De Saeger et al. 2016a, De Saeger et al. 2016b, Scheers et al. 2016, Vandekerkhove et al.
2016, De Saeger & Wouters 2018, Oosterlynck et al. 2022) en voor de ontbrekende biotopen
volgens het handboek Vriens et al. (2011).
Bij deze herkartering werd de ‘oude grenzenmethode’ maximaal toegepast. Deze werkwijze
houdt in dat indien er een eerdere, gelijkaardige kartering bestaat, de begrenzingen en
typering van deze vorige kartering als uitgangspunt worden genomen. Er wordt enkel
aangepast waar duidelijke veranderingen plaatsvonden of waar de vorige begrenzing of
typering/databankinvoer fout was (Janssen & Van Gennip 2000, De Saeger et al. 2016).
Als bij de herkartering het habitattype (HT) of het regionaal belangrijke biotoop (rbb)
aangepast wordt, hebben de karteerders de reden van de aanpassing genoteerd. Hierbij is het
ten eerste belangrijk om onderscheid te maken tussen een werkelijke verandering, een nieuwe
kartering (bv. van voorheen niet toegankelijk gebied; een voorheen niet apart aangeduid
habitat …), een (mogelijke) fout in de databank of onbekende reden (Bunce et al. 2011). Bij
een ‘werkelijke verandering’ trachten we afgaande op de vorige kartering, ook de oorzaak in
te schatten.

De meest recente versies van de karteerhandleiding staan op onze webpagina: https://www.inbo.be/nl/handleiding-enveldsleutels
1
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Volgende codes werden gebruikt:
•
nieuw
o eerste kartering
o wegens veranderingen in de methodologie
•
werkelijke verandering, door:
o successie (bv. spontane verbossing van open heide; fixatie van landduinen:
2330  2310)
o bebouwing
o verdroging (bv. 4010 in 2008 → 4030 in 2021)
o kaalkap
o natuurinrichting
o bebossing (actief)
o militaire activiteiten (bv. verbreden brandwegen, inrichten doelzone …)
•
error: (sterk vermoeden van) fout in de databank (bv. tikfout) of in de voorgaande
kartering
•
onbekend.

3

Resultaten

3.1

Oppervlakten

De totale oppervlakte aan typische open heidebiotopen is tussen beide perioden licht gedaald
(-5 ha, onderste rij van tabel 1). De oppervlakte droge heide is toegenomen met 39 ha en
deze van de graslanden op landduinen met 3 ha. De oppervlakte vochtige heide is netto
gedaald van 87 naar 43 ha. Ongeveer 17 ha is aangeduid als vochtige heide in 2008, maar
momenteel in evolutie richting droge heide (code 4010,4030; gelijk aandeel kensoorten van
vochtige en droge heide). De 43 ha natte heide die in de geherkarteerde deelzone resteert, is
er bovendien slecht aan toe. Op de meeste locaties was de vegetatiesamenstelling beperkt tot
een dominantie van pijpenstro met abundant gewone dophei. Vooral waar natte heide zich
ontwikkelde op of verschoof naar permanent drooggevallen venbodems (zie tabel 3) waren
nog soortenrijkere vegetaties met ronde zonnedauw, blauwe zegge, veenbies, bruine
snavelbies … aanwezig.
De oppervlakte aan voedselarme, zure vennen is gedaald van 52 naar 34 ha. Bovendien waren
de meeste ervan in juni 2021 al grotendeels drooggevallen.
Tabel 1: Overzicht van de verschillende biotopen en hun gekarteerde oppervlakte (ha) in 2008 en 2021

opp (ha) in
2008

Habitat
droge heide (2310, 4030)
open grasland op landduinen (2330_bu, 2330_dw)
vochtige heide (4010, 7150)
droge/vochtige heide

(4010,4030) 2

opp (ha) in
2021

355
8

394
11

87

43

0

17

vennen (gh_ao, 3130)
droge heischrale graslanden (6230_hn, 6230_ha)
vochtige heischrale graslanden (6230_hmo)
Overige, niet habitatwaardige vegetaties (vnl. droge
(naald)bossen, brandgangen, ruderale ruigten, soortenarm
struisgrasland …)

52
8
1

34
7
0

137

142

Totaal

648

648

2

4

Deze code is gebruikt voor vochtige heide uit 2008 die in 2021 in evolutie was richting droge heide.
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3.2

Vegetatieverschuiving

Tabel 2 toont de oppervlakte van de habitatvlekken gedomineerd door vochtige
heidevegetaties van 2008 en de huidige vegetatie (2021). Hieruit blijkt dat ruim 2/3 van de
vochtige heide richting droge heide is opgeschoven. Een klein aandeel is verbost. Deze
vegetatieverschuiving van natte naar droge heide is niet onverwacht, gezien de recente daling
van de grondwatertafel. Maar ook tijdens de kartering van 2008 was de natte heide al in een
slechte staat van instandhouding, zoals ook vermeld in het beheerplan: ‘ruim 200 ha (82%)
van de natte heide (4010) is in een slechte staat van instandhouding ten gevolge van
verdroging en vergrassing’ (Vandenberghe et al. 2009).
Van de vennen uit 2008 resteert nog 2/3, maar ook hier manifesteert zich de verdroging. De
meeste vennen stonden in juni 2021 al grotendeels droog. Bij permanent droogvallen evolueert
een groot deel van ven(oever)vegetaties naar een natte heide (4010) (Tabel 3).
Tabel 2: Evolutie van de vochtige heide (HT 4010) in 2008, naar vegetatietype in 2021 3

Vochtige heide in 2008  vegetatietype in 2021:

opp. (ha)

droge heide

%

58

68%

verboste heide

2

3%

vochtige heide

24

29%

Totaal

84

Tabel 3: Evolutie van de (droogvallende) vennen (BWK: ao) in 2008, naar vegetatietype in 20213

Ven in 2008  vegetatietype in 2021:

opp. (ha)

%

(droogvallend) ven

35

67%

vochtige heide

12

22%

pitrus e.a. ruigten op permanent drooggevallen venbodem

4

7%

4010, 4030

1

2%

droge heide

1

1%

0,5

1%

verbost
Totaal

53

Op de figuren 3 en 4 is de inkrimping van de oppervlakte aan vochtige heide en vennen (Tabel
1) duidelijk zichtbaar. Als we beide kaarten vergelijken, is er t.o.v. 2008 geen 44, maar ca. 60
ha vochtige heide verdroogd en verschoven naar droge(re) heide. Door het permanent
droogvallen van enkel vennen, heeft zich wel ca. 12 ha nieuwe vochtige heide ontwikkeld
(Tabel 3). Ook door natuurontwikkeling uit naaldbos, spontane successie (ca. 2 ha), door
gedetailleerdere kartering en opsplitsen van complexen (ca. 3 ha) is er nog wat natte heide
geregistreerd t.o.v. 2008.

3
Deze oppervlakten verschillen licht van deze in tabel 1, omdat hier enkel met het dominante habitattype (hab1) is
gerekend.
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Figuur 3: Vereenvoudigde habitatkaart van 2008

Figuur 4: Vereenvoudigde habitatkaart van 2021
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3.3

Reden van aanpassing

Door beheer, betere basisdata (bv. DTM 2015 …), branden, verdroging, verbreden
brandgangen … was het tijdens de herkartering soms nodig om de grenzen of inhoud van een
kaartvlak uit 2008 aan te passen. Tijdens de veldkartering is bij elke verandering van het
Natura 2000 habitattype of regionaal belangrijke biotoop van een kaartvlak een argumentatie
voor aanpassing genoteerd (§ 2, tabel 4).
Op 2/3 van de oppervlakte was er geen aanpassing tussen 2008 en 2021 in de afbakening en
de habitattypetypering. Op 17% (111 ha) van de oppervlakte was er een verandering van
habitattypering door verdroging.
In 2008 is de droge heide op het Schietveld Helchteren integraal als HT 2310 genoteerd. Dit
door het ontbreken van een bodemkaart (HT 2310 op landduinen en profielloze droge
zandgrond, HT 4030 op de andere bodems) en goede afspraken voor onderscheid tussen HT
2310 en HT 4030 op basis van vegetatiesamenstelling en landschappelijke ligging. Tijdens de
kartering in 2021 is zo goed mogelijk onderscheid gemaakt tussen beide typen droge heide.
Bij aanpassing van HT 2310 uit 2008 naar HT 4030 in 2021, is dit als ‘Nieuw’ (nieuwe
basisdata) aangeduid. In werkelijkheid heeft het op 68 van de 69 ha (98%) betrekking op
‘geen verandering’, maar een ander type van droge heide. De resterende 1 ha ‘nieuw’ betreft
een in 2008 niet uitgetekende brandgang, die in 2021 wel afzonderlijk werd gekarteerd.
Voor 30 ha kon de juiste oorzaak van de vegetatieverandering niet bepaald worden op terrein.
Het betreft vnl. een groot deel van de doelenzone die recent is afgebrand, maar waar ook
heidebeheer, spontane successie en mogelijk verdroging is opgetreden.
Een ‘werkelijke verandering – spontane successie’ is gebruikt voor bijvoorbeeld verbossing van
open heide, successie van habitat 2330 naar 2310 en de successie op de voormalige
wildakkertjes (geen habitat) naar habitat 2310 of 2330.
Tabel 4 : Overzicht van de redenen voor wijziging van de karting (habitattype of rbb) uit 2008 met de
respectievelijke oppervlaktes, de ongewijzigde en totaal gekarteerde oppervlakte.

opp (ha)

Reden van aanpassing
Geen verandering

369

Nieuw (geen verandering, zie tekst)

68

Werkelijke verandering: verdroging

111

Onbekend

30

Werkelijke verandering: spontane successie

29

Werkelijke verandering: natuurontwikkeling

27

Werkelijke verandering: militaire activiteiten

7

Error

5

Nieuw

1

Werkelijke verandering: overige

1
648
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3.4

BWK en habitatkartering

De BWK en Habitatkaart van 2021 worden weergegeven in figuren 5 en 6. De digitale kaart is
als shapefile toegevoegd (zie bijlage 1). Voor de leesbaarheid is in de figuren enkel de
biologische waarde en de aanwezigheid van Natura 2000 habitattypen weergegeven met een
kleurenlegende. Alle data over de karteringseenheden en habitatcodes per kaartvlak zijn in
het digitaal bestand terug te vinden. Het digitaal bestand is qua opbouw identiek aan deze van
de recentste BWK & Habitatkaart (De Saeger et al. 2020). De attribuutvelden van de kaartlaag
vermelden zowel de karteringseenheden van de BWK als de eventueel voorkomende Natura
2000-habitattypen en regionaal belangrijke biotopen, elk met hun procentueel aandeel binnen
de afgebakende percelen.
De actualisaties zullen automatisch deel uitmaken van de volgende officiële versie van de BWK
en Natura 2000 Habitatkaart (voorzien eind 2023).

8
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Figuur 5: De geactualiseerde Biologische Waarderingskaart van het gebied (Bron INBO: 2021;
belangrijke faunistische waarde: De Knijf et al. 2010; topokaart AGIV 2009)
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Figuur 6: Situering van de percelen met Natura 2000-habitattypen volgens de geactualiseerde Natura
2000 Habitatkaart van het gebied (Bron INBO: 2021; luchtfoto AGIV 2021)
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Conclusie
Een deel van het gevraagde studiegebied is in 2021 geherkarteerd. Uit deze herkartering valt
een grote verschuiving van vochtige heidebiotopen zoals vochtige heide, vochtig heischraal
grasland en vennen naar drogere biotopen af te leiden.
De resultaten worden weergegeven in de figuren 5 en 6. Deze actualisatie geeft het recentste
grondgebruik en de aanwezige vegetaties weer binnen het studiegebied en vervangt hier
bijgevolg de BWK en Natura 2000 Habitatkaart uitgave 2020 (De Saeger et al. 2020).
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Bijlage 1: Digitale kaartlaag
Digitaal bestand (shapefile in ArcMap-formaat) met de gewijzigde kaartvlakken naar aanleiding
van de in het kader van dit advies gevraagde actualisaties: INBO.A.4427_bijlage1
(gecomprimeerde map). Voor opbouw en beschrijving van de attribuutvelden van het digitaal
bestand wordt verwezen naar De Saeger et al. 2020.
Voor meer informatie over de karteringseenheden van de BWK en de Natura 2000 habitattypen
wordt verwezen naar Vriens et al. 2011, Decleer (2007) en http://www.ecopedia.be/.
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