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Deel 1

Verkenning
-

1

Perimeter studiegebied
Beschrijving beheerplangebied
Huidige situatie en toekomstvisie o.b.v. drie pijlers
Partners
Literatuurlijst

Verkenningsnota Moer en vallei van het Merkske
1. Opmaak en aftoetsing perimeter studiegebied verkenningsnota

De perimeter van het studiegebied is bijna 200 ha. Het grootste deel hiervan (135,53 ha) is in
eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos, 12,25 ha is in beheer van Natuurpunt beheer vzw
en een Belgische enclave van 1,17 ha is in eigendom van Staatsbosbeheer.

Verkenningsnota Merkske
Visie

Eigendom
ANB

Eigendom
andere TBO

Halsche Beemden Baarle Brugse Beemden
Heikant
Vossenberg
Strikkeven
Noordermark
Ruitervelden
Kruisbeemden
Princevelden
Moer

39
17
5,6
19
17,35
16,15
13,4
2
68,3

11
17
4,43
4,6
10,15
15,35
13,4
2
57,6

12,25
0
1,17
0
0
0
0
0
0

TOTAAL

197,8

135,53

12,25

Binnen het beheerplan zal enkel het Agentschap voor Natuur en Bos participeren. De eigendommen
van Natuurpunt hebben al een beheerplan. Ook zullen er normaal geen particulieren mee deelnemen
aan de opmaak van het beheerplan.
Afbakenen perimeter studiegebied:
Het betreft een vrij klein studiegebied, maar is gelegen binnen het grotere geheel van de vallei van
het Merkske. De ganse vallei is 5980 ha waarvan ongeveer de helft gelegen is in Vlaanderen en de
andere helft in Nederland. Ongeveer 1700 ha van het stroomgebied is in beheer bij een terrein
beherende organisatie (Staatsbosbeheer, Natuurpunt of Agentschap voor Natuur en bos). Het
studiegebied is klein gehouden om verschillende redenen:
- In periode 2012 – 2016 is de Ruilverkaveling Zondereigen aan de Vlaamse zijde van het Merkske
uitgevoerd. Hierdoor hebben veel gronden een definitieve bestemming gekregen. Het heeft
weinig zin om de verkavelde landbouwgronden mee te nemen in deze verkenningsnota.
- De meeste natuur- en bosgebieden hebben een vrij recent goedgekeurd beheerplan (vb.
openbare bossen Merksplas, Wortel Kolonie, Vliegveld Weelde, …)
- Het beheerplan van Wortel Kolonie bevat SBZ (Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en
Ringven met valleigronden langs de Heerlese loop. BE2100020, deelgebied 6). In dit beheerplan
wordt invulling gegeven aan de vooropgestelde natuurdoelen.
- Aan de Nederlandse zijde van het Merkske ligt een grote blok natte natuur in eigendom van
Staatsbosbeheer (644ha). We hebben deze gronden niet meegenomen in het visiegebied maar
het is wel belangrijk hier rekening mee te houden (Staatsbosbeheer zal zijn beheerplan klaar
hebben eind 2017/begin 2018 – overleg met ANB beheer gebeurd op regelmatige basis)
- Een logische afbakening rond de zone’s met natte natuur (bron en valleigronden)
2

Kaart 1: Perimeter verkenningsnota Moer en vallei van het Merkske

Kaart 2: Perimeter – patrimoniumdatabank ANB (domeinen en openbaar bos)

Partners
3

De belangrijkste partners BEHEER binnen dit studiegebied zijn de 3 terrein beheerders en 2
waterbeheerders. Deze partners overleggen op regelmatige basis (min. 2 x per jaar) binnen het
‘beheerdersoverleg Merkske’
- Agentschap voor Natuur en Bos
- Natuurpunt Markvallei
- Provincie Antwerpen (waterbeheerder)
- (Watering de Oostelijke Mark)
- Staatsbosbeheer
- Waterschap Brabantse Delta
- WBE Merksplas
- Vlaamse Land Maatschappij
partners RECREATIEF
- Stad Hoogstraten
- Gemeente Merksplas
- Gemeente Baarle-Hertog
- Heemkundekring Amalia van Solms
- Toerisme Merksplas
- VVV Baarle-Nassau-Hertog
- Staatsbosbeheer
- Toerisme Provincie Antwerpen
- Natuurpunt Markvallei
- Vlaamse Land Maatschappij
- …
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2. Beschrijving beheerplangebied
2.1.
Situering
Het beheerplangebied is bijna 200 ha groot waarvan 135 ha in eigendom is van het Agentschap voor
Natuur en Bos, 12,5 ha is in eigendom/beheer van een andere terrein beherende organisatie
(Natuurpunt beheer vzw)
Grofweg is het gebied wel in te delen in 4 deelgebieden:
- De depressie van het Moer (deelgebieden Moer en Kerkemoer): dit is het brongebied van de
Noordermark. De depressie zelf is ongeveer 68 ha groot en vrij aaneengesloten in vergelijking met
de andere delen in het studiegebied. De depressie van het Moer bestaat hoofdzakelijk uit vrij
natte tot natte bossen (hoofdzakelijk broekbos) met in de kern en aan de randen soortenrijke
graslanden (hooilanden). In dit gebied zijn minder houtkanten en andere lijnvormige elementen
aanwezig.
- De gronden gelegen langs het Markske en Merkske (van stroomopwaarts richting
stroomafwaarts: deelgebieden Princevelden, Kruisbeemden, Ruitervelden, Vossenberg, Heikant,
Baarle Brugse Beemden en Halsche Beemden). Het landschap bestaat hier uit een mozaïek van
natte beemden (hooilanden langs de beek) en beek begeleidend bos. Er zijn vrij veel lijnvormende
elementen aanwezig zoals houtkanten, bomenrijen en ruigtes langs sloten. Andere KLE’s zoals
poelen, solitaire bomen, edm zijn rijkelijk aanwezig.
- Het gebied ‘Noordermark’ is te beschouwen als een verbindingszone tussen het Merkske en de
depressie van het Moer. Het betreft een zeer smalle vallei die voor het grootste deel uit
landbouwgebied is gehaald. De smalle stroken bestaan uit ruigtes en boomopslag. Op de bredere
plaatsen is er hooilandbeheer mogelijk en aanwezig. Ook zijn er enkele bestaande
populierenbosjes aanwezig en zones die na de RVK in ontwikkeling zijn richting beekbegeleidend
bos via spontane processen.
- Het Strikkeven is een hoger gelegen historisch heideven dat bij het uitvoeren van de
inrichtingswerken RVK Zondereigen ten dele is hersteld: verwijderen van groot deel van het
visbestand en plaggen van de oever.
Het gebied is gelegen in 3 gemeentes namelijk Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog.
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Kaart 3: Perimeter - deelgebieden

6

2.2.
Gewestplan
Het gebied omvat grotendeels volgende bestemmingen op het gewestplan:
-

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (merendeel van de oppervlakte  gem. BaarleHertog en Merksplas)
Natuurgebied (omgeving Moer en Strikkeven  gem. Baarle-Hertog en Merksplas),
Reservaatgebied (Halsche Beemden en Baarle Brugse Beemden  gemeentes Hoogstraten en
Baarle-Hertog),
klein stukje agrarisch gebied (enclave in Baarle-Hertog thv Baarle Brugse Beemden  gem.
Baarle-Hertog en een klein stukje in het zuiden van het Moer  gem. Merksplas)
klein stukje agrarisch gebied met ecologisch belang (thv Halsche Beemden  gem. Hoogstraten)

Kaart 4: Perimeter - gewestplan
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2.3.
Internationale en nationale beschermingszones
Het grootste deel van het Moer is gelegen in het Habitatgebied
- Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout, BE2100024, deelgebied 2 - Moer. Het deelgebied
2 is 101,24ha groot. In deze verkenningsnota is de ganse afbakening van het SBZ NIET
meegenomen in de perimeter. Door het uitvoeren van de ruilverkaveling Zondereigen zijn de
aangemelde delen buiten de afbakening van het SBZ omgevormd naar landbouwgebied. Het is
niet realistisch om op deze percelen natuurdoelen te leggen/realiseren.
Ten zuiden van de deelgebieden Halsche Beemden / Baarle Brugse Beemden en ten westen van het
deelgebied Heikant is in Wortel Kolonie een deel als SBZ afgebakend. Het betreft habitat gebied:
- Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese loop
(BE2100020, deelgebied 6)
Ten zuiden van het Moer is er vogelrichtlijngebied afgebakend:
- Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout
Soortbeschermingsplannen:
Er zijn 2 relevante soortbeschermingsplannen voor het Merkske in opmaak:
- Boomkikker
- Kamsalamander

Kaart 5: Perimeter – Speciale beschermingszones (N2000 netwerk)
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2.4.
Overige beschermde gebieden
Vlaams Ecologisch Netwerk:
-

-

De Vallei van het Merkske: Bijna het ganse deelgebied Halsche Beemden / Baarle Brugse
Beemden valt binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk als Grote Eenheid Natuur (gen), een klein
stukje in het westen als Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling (geno).
Het Turnhouts vennengebied: een groot deel van het Moer is opgenomen in het VEN als gen.

Kaart 6: Perimeter – Vlaams Ecologisch Netwerk
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2.5.
Bodemkaart
- De gronden in de nabijheid van het beekdal/vallei kunnen worden samengevat als
beekeerdgonden (moerige gronden / minerale gronden met humusrijke bovengrond in de vallei).
Op sommige plaatsen in het beekdalvallei heeft veenvorming plaatsgevonden (vb Moer,
Broskens). Het betreft grootste deel van de gronden binnen de perimeter van het visiegebied.
- De hogere delen van het gebied bestaan zijn zandig (dekzandgronden) en de meeste bodems zijn
veldpodsolbodems (ontginningsgronden) met plaatselijk plaggenbodems / enkeerdbodem
(omgeving Castelré, Heikant, …).
Het stroomgebied van het Merkske ligt in het dekzandlandschap van de Noorderkempen.
Aan de oppervlakte dagzomen zanden van de Formatie van Boxtel (voorheen formatie van Twenthe)
en grove grindhoudende zanden van de Formatie van Sterksel. In de vallei komen veenafzettingen
voor. De dikte van het veen varieert van enkele centimeters tot bijna 10 meter. De verspreiding van
het veen bestrijkt een groot deel van de vallei. (Vegetatie- en plantensoortkartering Regio Zuid 2012, 871
Merkske)-

Samengavat bestaat de bodem uit volgende bodemtypes, van nat naar droog:
- Nat zandleem (met veenvorming)
- Nat zand
- Vochtig zand
- Droog zand

Kaart 7: Perimeter – bodemkaart eenvoudig
Nat zandleem: oranje, Nat zand: donker blauw, Vochtig zand: blauw, Droog zand: licht blauw
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Kaart 8: Perimeter – Bodemkaart gedetailleerd

Figuur 1: Geomorfologie van het Merkske. Bron: Tussen Bootjesven en het Moer – TNO-rapport – 2006-U-R007/B
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2.6.
Gebiedsbeschrijving
Het Merkske is een deelstroomgebied van de Mark. Het Merkske stroomgebied beslaat 5980 ha,
waarvan 3185 op Vlaams grondgebied en 2792 op Nederlands grondgebied.
Het stroomgebied van het Merkske bestaat uit een golvend dekzandlandschap doorsneden door
beken. Het Merkske zelf is een laaglandbeek. De belangrijkste bronbeken vormen het Marksken, een
genormaliseerde beek op Nederlands grondgebied, en de Noordermark, een vrij meanderende beek
op Vlaams grondgebied. Vanaf het samenvloeiingpunt van beide beken ontstaat het Merkske die voor
een deel grensvormend is, tussen Vlaanderen en Nederland. Hierdoor heeft het Merkske haar
meanderende karakter kunnen behouden. (Synthese van het Merkske – 2001)
Deze verkenningsnota heeft enkel betrekking op 200 ha van het stroomgebied. Het betreft volgende
deelgebieden:
- het Moer (brongebied van de Noordermark),
de Noordermark,
- een deel van het Merkske (vanaf samenvloeiing Noordermark – Markske tot voorbij de Halsche
Beemden in het Westen) en
- het Strikkeven.
De Vallei van het Merkske ligt in een Pleistoceen dekzandlandschap. Binnen het stroomgebied van het
Merkske zijn er drie belangrijke landschapstypen te onderscheiden: stroomdal (vallei), komgebieden
en dekzandruggen. De hogere gronden vormen het infiltratiegebied en het relatief smalle dal het
kwelgebied. De komgebieden zijn voornamelijk sterk ontwaterende landbouwgebieden. Er worden
twee soorten kwelstromen onderscheiden:
- een ondiepe grondwaterstroming naar lokale ontwateringsmiddelen; deze is van lokale
herkomst, heeft een korte verblijftijd (lokale kwel), is weinig gerijpt (weinig kalk en weinig
bufferend) en is sterk beïnvloed door het landbouwkundig grondgebruik; en
- een diepe grondwaterstroming naar de beek en laaggelegen beekdalen; deze is van (sub-)
regionale herkomst, heeft een lange verblijftijd, is gerijpt (kalkhoudend en bufferend) en heeft
een lange verblijftijd.
Al eeuwen lang vormt inundatie van het beekdal met oppervlaktewater een belangrijke rol.
Karakteristiek voor het beekdal is de aanwezigheid van een veenbodem.
Het huidige landschap in het stroomgebied bestaat uit dekzandruggen. Deze zijn overwegend in
agrarisch gebruik als weiland en akker. Verder komen er enkele bosgebieden voor met vooral
naaldbomen. Op Nederlands grondgebied komen twee kleine militaire objecten voor: bij de Witte
Bergen en ten westen van de grens bij Baarle-Nassau. In Vlaanderen ligt een militair vliegveld dat dient
als reserve NAVO vliegveld en weinig als dusdanig meer gebruik wordt. Verder ligt er een oud
treindepot, het Weelde station.
De lagere gronden in het beekdal worden minder intensief gebruikt. Voor een deel zijn dit
landbouwgronden en een aanzienlijk areaal aan natuurgebied (riet- en zeggevelden, broekbossen,
schrale hooilanden). De natuurwaarden hangen nauw samen met het optreden van basenrijke kwel.
(Synthese van het Merkske – 2001)
Van de infiltratiegebieden is enkel het Strikkeven mee opgenomen in deze verkenningsnota. De
infiltratiegebieden zijn vaak omgezet in intensieve landbouw en waar het bos of natuur betreft bestaat
er een beheerplan voor de infiltratiegronden.
De normalisatie van de boven lopen en drainagemaatregelen zorgen voor een versnelde afvoer van
water en voor verdroging. De drainagemaatregelen en het ontwateringstelsel hebben daarnaast grote
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invloed gehad op de afvoerdynamiek van de beek zelf. Piekafvoeren zijn toegenomen, maar de
gemiddelde dag afvoer is afgenomen. Verder zorgen grondwateronttrekkingen voor extra verdroging.
Door de ligging van de landbouwgronden in de hogere delen van het stroomgebied, de zware
bemesting van de akkers en weilanden en de versnelde afvoer is er sprake van eutrofiering van het
water (Vissers, 1995; Dijkema, 2000).
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2.7.
Historiek
Tijdens het Pleistoceen is de vallei van het Merkske ontstaan. Ongeveer 12000 jaar geleden vond er
een nieuwe dal insnijding plaats (plaatselijk tot 10m diep). Tijdens het Holoceen is deze insnijding
opgevuld met veen. De vallei bestond uit moeras en broekbos. (Inrichtingsplan Merkske – Waterschap
Brabantse Delta – 2009)
Tot rond 8000 jaar geleden was er in de vallei van het Merkske sprake van een natuurlijk systeem. In
de jonge steentijd (ca. 4000 jaar geleden) begint de ontginningsgeschiedenis van de vallei van het
Merkske. Landbouwers vestigen zich op de hogere gronden en kappen er open plekken in het bos.
Deze oudste bewoning heeft zo goed als geen effecten op het huidige landschap. Na de Romeinse
tijd neemt de bevolking sterk af, waarna het bos weer kan uitbreiden. (Grensoverschrijdend
stroomgebied – Florus Dijkema, Hans Koekkoek, Tjeerd Ruppert – mei 2000)
Het stroomgebied bestond toen grotendeels uit broekbos en veenvormende moerasvegetaties in het
beekdal, op de hogere gronden en beekdalflank eiken-berkenbossen.
Vanaf de 15de eeuw is er begonnen met de ontginning van het beekdal. Broekbossen en moerassen
werden omgezet naar de typische, sterk ontwaterde, beemden. Deze hooilanden grensden aan de
heidegebieden.
In de tweede helft van de 19de eeuw bestond het stroomgebied voor het grootste deel uit heide.
Daarnaast kwamen oude bouwlanden en hooigraslanden voor. Er bevonden zich meer dan 150
vennen (400ha).
Uit historische beschrijvingen en dunne beekleemafzettingen blijkt dat het onderste deel van de vallei
tot in de jaren 60 (20ste eeuw) in het natte seizoen langdurig werd geïnundeerd. Hierdoor is een
kleinschalig agrarisch cultuurlandschap ontstaan. Dit landschap is vanuit landschappelijk en
cultuurhistorisch oogpunt belangrijk door de aanwezigheid van halfnatuurlijke vegetaties en de
zichtbaarheid van ontginningspatronen.
Het Merkske is omwille van zijn ligging op de grens nooit ‘genormaliseerd’ en heeft zijn karakteristieke
meanderende loop kunnen behouden, ter verbetering van de waterafvoer is het Merkske ongeveer
75 cm verdiept, is de beek plaatselijk verbreed en zijn stroomkuilen (wielen) opgevuld. (Inrichtingsplan
Merkske – Waterschap Brabantse Delta – 2009)
De landschappelijk-historische zonering in het Merkske gebied kan als volgt omschreven worden:
- Het oorspronkelijke beekdal op veengrond: vroeger bestaande uit zeggenmoerassen en
beekbegeleidende elzen-eikenbossen  veelal omgevormd tot hooibeemden (vanaf
Zondereigen tot samenvloeiing met de Mark).
- Het brongebied van het Merkske en enkele zijloopjes met broekgebieden (oa. Moer),
oorspronkelijk broekbossen  veelal ontgonnen tot hooiland
- Dalflank met op enkele plaatsen oude heide-ontginningen uit de Late Middeleeuwen werden
gebruikt als ruige weidegrond of tijdelijke akkertjes.
- Hogere gronden vooral vennenrijke natte en droge heide  vanaf 1900 veelal omgezet in gras en
bouwland of bebost met naaldhout (eerste bebossingsgolf 1832-1840)
- Het grootste deel van vochtige tot zeer natte heide met venige laagtes en vennen zijn na 1900
door vervening en ontginning verloren gegaan.
- Rond Castelré (NL) bevindt zich een zeer oud (Karolingische) open akkercomplex.
(Tussen Bootjesven en het Moer – TNO-rapport – 2006-U-R007/B)
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Kaart 9: Ferraris kaart 1771 – 1778

Kaart 10: Perimeter - Vandermaelen 1845-1850
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2.8.
Onroerend erfgoed
 Er zijn geen belangrijke beschermde erfgoedwaarden aanwezig in het gebied. Het gebied grenst
wel aan Wortel Kolonie:
o beschermd cultuurhistorisch landschap,
o vastgesteld bouwkundig erfgoed,
o landschapsatlas relicten,
o inventaris bouwkundig erfgoed – gehelen.
 Aan de westzijde van het Moer staat de molenromp van de Moermolen. Deze molen werd in 1844
opgericht om het Moer droog te pompen, vanaf WO1 werd de molen nog uitsluitend gebruikt om
graan te malen. Na 1945 is de molen ontmantelt.
o vastgesteld bouwkundig erfgoed,
o inventaris bouwkundig erfgoed – relicten.
 Langs de rechteroever van de Noordermark te Ginhoven (Baarle-Hertog) is er nog een
cirkelvormige structuur met een diameter van ongeveer 30m aangetroffen. Het betreft de
Vosseberg, waarschijnlijk een ‘motte’ of een ‘moated site’. Een motte is een feodale ‘burcht’ op
een kunstmatig opgeworpen en omgrachte heuvel. Een ‘moated cite’ is een omgrachte hoeve uit
het begin van de Late Middeleeuwen (1200-1500 na Chr.). Bij de uitvoer van de ruilverkaveling is
de site terug herkenbaar gemaakt op terrein door het aanleggen rustpunt.

Kaart 11: Perimeter – Onroerend erfgoed
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3. Ambitieniveau voor de realisatie van de beheerdoelstellingen van de ecologische
functies.
Voor het grootste deel (ongeveer 3/4de) van het projectgebied wordt er gestreefd naar ambitieniveau
type 4.
Enkel voor deelgebied Noordermark en Strikkeven wordt er ambitieniveau type 2 gesteld (ongeveer
1/4de) omdat deze zone hoofdzakelijk dienst doet als verbindingszone tussen de verschillende kernen.
Samenvattend:
-

-
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Type 2 (+/-40 ha): deelgebied
o Noordermark (hoofdzakelijk een verbindingszone tussen gebieden en belast met
erfdienstbaarheid ivm schonen Noordermark).
o Strikkeven (gedegradeerd ven, deels hersteld).
het bereiken van een hogere natuurkwaliteit, waarbij over ten minste één vierde van de
oppervlakte van het terrein, het realiseren van ten minste één natuurstreefbeeld tot doel wordt
gesteld.
Type 4 (+/- 160 ha): deelgebieden
o Depressie van het Moer,
o Mark en Merkske,
erkenning als natuurreservaat, boven op de voorwaarden voor type 3. (het bereiken van de
hoogste natuurkwaliteit, waarbij over de volledige oppervlakte van het terrein het realiseren
van ten minste één natuurstreefbeeld tot doel wordt gesteld).

4. Huidige situatie en toekomstvisie o.b.v. drie pijlers
4.1.

People

Huidige situatie
Het bezoekerscentrum De Klapekster van Natuurpunt vzw is een belangrijke schakel op vlak van
recreatie in de vallei van het Merkske. De Klapekster is gesitueerd in de oude landlopersboerderij van
Wortel Kolonie en is ‘de poort tot het Merkske’. Van hieruit vertrekken verschillende wandelroutes
(oa. de laarzenpaden), maar ook andere recreanten kunnen in de Klapekster terecht en van daaruit
het Merkske bezoeken (oa. fietsers, MTB’ers, ruiters, …). In de Klapekster kunnen de mensen terecht
voor meer info over het gebied, folders, etc… Ook vertrekken er regelmatig gegidste wandelingen en
worden er tal van andere activiteiten georganiseerd, vaak met een link naar het Merkske.
Het gebied, afgebakend in deze verkenningsnota, is enkel toegankelijk voor de wandelaar (vaak
laarzenpaden). De wandelpaden zijn vrij ver gelegen van het BC De Klapekster.
In de periode 2012 -2016 is de Ruilverkaveling Zondereigen uitgevoerd. Het grootste deel van het
visiegebied ligt in het werkgebied van de RVK Zondereigen. Tijdens het uitvoeren van de werken is het
wandelnetwerk binnen de vallei van het Merkske sterk uitgebreid. In de periode 2015-2016 is er meer
dan 8 km bijkomend wandelpad gerealiseerd op eigendom van het ANB binnen de eigendommen in
het visiegebied, een groot deel hiervan is laarzenpad. In totaal is er 16 km aan extra wandelpaden
gerealiseerd bij de uitvoering van de RVK Zondereigen (ganse projectgebied van de RVK). Op sommige
locaties zijn er knuppelpaden, bijkomende brugjes edm… aangelegd om dit bijkomend aanbod te
kunnen ontsluiten. Al deze bijkomende wandelpaden zullen opgenomen worden in het
knooppuntennetwerk.

Kaart 11: Locatie BC De Klapekster en wandelpaden.
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Toekomstvisie
- Alle bijkomende wandeltrajecten worden opgenomen in het wandelknooppunt netwerk.
- Verder ontwikkelen van de ‘Kempentocht’, een lange wandeling vanuit Turnhout, door het
Merkske en terug (2-daagse). Hiervoor zullen 2 bijkomende wandeltrajecten gemaakt worden thv
Baarle Brugse Beemden en Halsche Beemden.
- Realisatie van nieuwe grensoverschrijdende folder (analoog en digitaal) met wandelkaart
gebaseerd op knooppunten, incl. infoborden.
- ‘Verkoop’ van gans de vallei van het Merkske aan de recreant als één gebied waarin grenzen niet
tellen (grensoverschrijdende natuur) en de terrein beherende organisaties gezamenlijk optreden.
POTENTIES/VISIE: opmaak van toegankelijkheidsregeling, doelgroep binnen deze verkenningsnota zijn
wandelaars. Ruimer mikken we op een breed gamma van recreanten: wandelaars, fietsers,
mountaingbikers, ruiters, menners, …
Swot
Sterktes:
- Aanwezigheid van mogelijkheden voor (nieuwe) wandelpaden in prachtig landschap
(natuurbeleving)
- Motteburcht (Vossenberg)
- Steentijd artefacten Heikant (educatieve kans om met dit erfgoed iets te doen…)
- Witte kei (grenssteen tussen 3 gemeentes: Baarle-Hertog, Merksplas, Hoogstraten)
- Recreatieve ontsluiting met omliggend gebied
- Grensoverschrijdend karakter
- Wortel Kolonie in de buurt (onderdeel van vallei van het Merkske) als recreatieve hotspot.
- BC De Klapekster als ‘Poort van het Merkske’
- Aanwezigheid van een bivakzone in Wortel Kolonie die gebruikt kan worden door ‘hikers’.
Zwaktes:
Kansen:
- Veel enthousiasme, groot draagvlak en goede samenwerking voor het uitbreiden van de
wandelmogelijkheden aan de Vlaamse zijde van het Merkske. (Verschillende partners:
Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, Natuurpunt, Provincie Antwerpen,
gemeentes Baarle-Hertog en Merksplas, VVV Merksplas, Heemkundekring Amalia van Solms, …)
- Realiseren van bijkomende wandeltrajecten en infrastructuur ikv ‘Kempentocht’
- Komst van Wild zwijn als extra attractie (verhoogde belevingswaarde).
Bedreigingen:
- Onderhoud aan de wandelpaden en wandelinfrastructuur (maaien vegetatie, controle gevaarlijke
bomen/takken, knuppelpaden, brugjes, …) is arbeidsintensief en kostelijk.
- Extra overlast/druk in kwetsbare zones (vb. losse honden in ecologisch waardevolle zones zoals
depressie van het Moer)
- Gebruik van wandelpaden door mountainbikers, wildcrossers, …
- Het opheffen van 2 paalcamings (bivakzone) in het Merkske op terreinen van Staatsbosbeheer
(oa. langs nieuw wandelpad)  illegaal gebruik van paalcamping, vuur maken, …
- Geen/weinig financiële middelen voor verdere ontwikkeling/onderhoud recreatief gebruik van
het Merkske bij Staatsbosbeheer (focus op meest bezochte gebieden)
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4.2.

Planet

Visie
Op landschapsniveau past het beheerplangebied binnen een historisch kleinschalig agrarisch
landschap.
De algemene visie op het plangebied is dan ook het bestendigen van het gevoerde kleinschalige
natuurbeheer in functie van een hoge biodiversiteit. Dit gevoerde beheer staat nu al garant voor het
behoud van een soortenrijk kleinschalig compartimentenlandschap (graslanden, houtkanten,
zandwegen, solitaire bomen, vochtige bossen, …). Als er bijkomend gronden verworven worden dan
zullen deze ingepast worden in dit gevoerde beheer.
De blauwe draad door het landschap word gevormd door het Merkske (en stroomopwaarts door het
Markske en de Noordermark). Het Merkske is een vrij natuurlijke beek die door zijn ligging op de grens
nooit is rechtgetrokken, hierdoor heeft deze zijn meanderende karakter kunnen behouden. De beek
ligt vrij diep ingesneden in het landschap en de waterkwaliteit is vrij goed (vrij zuiver en zuurstofrijk
water) maar te voedselrijk (het Merkske ontvangt alle landbouwwater). Het Merkske is opgenomen
in de Europese kaderrichtlijn Water als natuurlijk waardoor er veel aandacht gaat naar de ecologische
verbetering van het riviertje (verbetering structuur, gewijzigd onderhoud, beek begeleidende
beplanting, …)
Het betreft een gevarieerd landschap waarin bossen (broekbossen, wilgenstruwelen, alluviale
bossen, …) en graslanden (vochtige tot natte beemden) elkaar afwisselen. Ook de aanwezigheid van
veel kleinschalige landschapselementen zoals poelen, houtkanten, solitaire bomen, … zijn
kenmerkend. Binnen het beheerplangebied vallen enkel de ‘natte’ gronden nl. de valleigronden en
het brongebied van het Moer.
In het ganse beheerplangebied worden ongeveer dezelfde doelstellingen nagestreefd: een mozaïek
van bossen en graslanden met veel kleine landschapselementen (poelen, houtkanten, etc…)
Grofweg is het gebied wel in te delen in 4 deelgebieden:
- De depressie van het Moer (deelgebieden Moer en Kerkemoer)
- De gronden gelegen langs het Markske en Merkske (van stroomopwaarts richting
stroomafwaarts: deelgebieden Princevelden, Kruisbeemden, Ruitervelden, Vossenberg, Heikant,
Baarle Brugse Beemden en Halsche Beemden).
- Het gebied ‘Noordermark’ is te beschouwen als een verbindingszone tussen het Merkske en de
depressie van het Moer.
- Het Strikkeven is een hoger gelegen historisch heideven.
Het stroomgebied van Merkske is een zeer biodivers gebied en het studiegebied maakt onderdeel uit
van een veel groter natuurgebied met aan Vlaamse kant meer dan 1000ha in beheer (domein en
openbaar bos waaronder Wortel Kolonie, het vliegveld van Weelde, …) aan de Nederlandse zijde
beheerd Staatsbosbeheer ongeveer 644 ha waaronder de Castelrése heide, Broskens, … In totaal is
er meer dan 1600 ha in beheer bij een terrein beherende organisatie (Staatsbosbeheer, ANB of
Natuurpunt).
Het waterbeheer van het Merkske wordt uitgevoerd door het Waterschap Brabantse Delta (NL) en de
provincie Antwerpen (B).
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Figuur 2: afbakening Vallei van het Merkske
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Totaaloverzicht ‘vegetatie-natuurstreefbeelden’ en ‘streefbeelden soorten’
Onderstaande samenvattende tabel geeft de oppervlakte aan actueel habitat of regionaal belangrijk
biotoop weer. Het betreft de oppervlakte aan actueel habitat en rbb’s zowel binnen als buiten de
afbakening van het SBZ.
In de tabel zijn ook de bijkomende natuurdoelen opgenomen afkomstig uit het
Instandhoudingsdoelen (nu natuurdoelen) rapport van het Habitat gebied ‘Vennen, heiden en
moerassen rond Turnhout, BE2100024, deelgebied 2 – Moer’

Natuurdoelen
HABITAT

Actueel
ha

Doel
ha

3150

van nature eutrofe meren

0,8

4,3

+3,85

3260

submontane laaglandwateren

0

0

=

6430

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagand

0,4

0,4

=

7210

Galigaanmoeras

0

0,1

+0,1

9120

Atlantische zuurminnende beukenbossen

3,15

3,15

=

9190

Oude zuurminnende eikenbossen

1,5

4

+2,5

6410_mo

Basenrijke Molinion graslanden

0,3

0,5

+0,2

6410_ve

Veldrusassociatie

0,2

0,2

=

6510_hus

laaggelegen schraal hooiland

0,3

0,3

=

7140_base

Alkalisch overgangsveen

0,2

1,2

+1

7140_meso

Mineraalarm, circum-neutraal overgangsveen

0,1

0,1

=

91E0_eutr

Ruigte Elzenbos

5,6

5,6

=

91E0_meso

Mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen

11,5

11,5

=

91E0_meso

Mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen

0,14

0,14

=

91E0_ruigt/meso

Alluviale bossen

18,4

18,4

=

Rbbhc

Dotterbloemgrasland

1,6

3

+1,4

Rbbhf

Moerasspirearuigte met graslandkenmerken

3,25

0,65

-2,6

Rbbmc

Grote zeggenvegetatie

0,5

0

-0,5

Rbbmr

Rietland en andere vegetaitie van het rietverbond

1

0,5

+1,5
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Onderstaande tabel geeft het actueel voorkomen weer en de doelen voor de soorten opgenomen in
de habitatrichtlijn of habitat typische soorten voor het ganse projectgebied.

Soorten
SOORT

Actueel voorkomen

Doel

Blauwborst

3-7

3-7

=

aantal zp

Dodaars

1

1

=

aantal koppels

Middelste bonte specht

0

0-1

+

- Gele kwikstaart

1

1

=

koppels

- Grutto

0

1

=/+

koppels

- Kievit

2

2

=

koppels

- Scholekster

1

1

=

koppels

- Wulp

1

1

=

koppels

Wespendief

0

0-1

+

Zwarte specht

2-4

2-4

Vleermuizen

?

Boomkikker

23

Kamsalamander

Weidevogels

=

aantal koppels

=

behoud habitat

145

+

roepende mannetjes

6

13

=/+

aantal gebruikte poelen

Bosbeekjuffer

40

50-75

+

Bruine korenbout

1

Weidebeekjuffer

350

250-500

=/+

Moerassprinkhaan

>500

>500

=

23

+

Populatie in Merkske

Swot
Sterktes:
- Actueel habitat van goede kwaliteit (Moer = N2000, rest van gebied kansen voor bestaand
habitat, Rbb’s, leefgebieden soorten, …)
- Hoge biodiversiteit.
- Aaneengesloten gebied, connectiviteit met aanpalende natuurgebieden (Staatsbosbeheer).
- Na inrichting door Ruilverkaveling zijn er duidelijke grenzen ontstaan.
- Na inrichting door RVK is het Moer hydrologisch geïsoleerd tov landbouw.
- Merkske is status natuurlijk in kaderrichtlijn Water (veel aandacht voor ecologie vanuit
waterbeheerders).
- Merkske heeft vrij goede milieukwaliteit (vrij zuiver en zuurstofrijk water, meanders).
Zwaktes:
- Privé enclave in het Moer (recreatiegebied) met mogelijk conflicterend gebruik.
- Infiltratiegebieden bijna allen omgezet in intensieve landbouw (regenwater kan niet goed
infiltreren en moet snel afgevoerd worden richting Merkske, oppompen grondwater ifv land- en
tuinbouw).
- RVK heeft gezorgd voor verminderde ecologische waarde in het landbouwgebied. Natuur ligt
geïsoleerd tov landbouwgebied, weinig kansen voor soorten van open gebied (vb. weide- en
akkervogels).
- Ondiepe kavelsloten op grens tussen landbouw- en natuurgebied (na uitvoer RVK Zondereigen)
zorgen voor verstoring van ondiepe kwel.
- Noordermark en Merkske zijn sterk verdiept met verdroging in de randen van het gebied.
(ongeveer 1 m dieper dan oorspronkelijke bedding).
- Water van Noordermark en Merkske is te voedselrijk (landbouwwater). Effecten van vermesting
in natuurgebied bij langdurige overstromingen.
Kansen
- Boomkikker en Kamsalamander
- Galigaan, relict aanwezig in het Moer. Kansen voor realisatie beperkte oppervlakte
galigaanmoeras.
Bedreigingen:
- Verdroging van (natte) natuur,
- Invasieve exoten: Reuzenbalsemien in bossen, Japanse duizendknoop, Watercrassula, …
- Niet onderhouden van grachtensysteem van natte graslanden in het Moer  leidt tot
oppervlakkige verzuring.
- Essentaksterfte: verdwijnen van belangrijke boomsoort in alluviale bossen. Behoud van bossen
met Canada populier.
- Kans op lozingen of incidenten in het Merkske vanuit landbouw (vb groot incident Eickelenbos
2017  openscheuren mestopslag en afloop richting Merkske)
- Komst Wild zwijn, door ‘wroeten’ en ‘zoelen’ mogelijks negatieve effecten op natte natuur. Het
verpachten van de jacht op Wild zwijn (en ree) kan hier een oplossing bieden.
- Groot deel van het visiegebied is gelegen buiten Natura 2000. Het betreft vaak zeer waardevolle
graslanden met een hoge beheerkost  duurzame financiering van het beheer.
- Te hoge stikstofdepositie vanuit landbouw, niet op te lossen op korte termijn.
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Bespreking deelgebieden
4.2.1.1.
Depressie van het Moer
Het Moer is het historische brongebied van de Noordermark en bestaat momenteel uit vochtige tot
kletsnatte natuur, hoofdzakelijk (broek)bos en hooilanden.
Het grootste deel van het deelgebied Moer binnen het beheerplangebied is gelegen binnen het SBZ
gebied: Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout, BE2100024, deelgebied 2 – Moer.
In de periode 2013-2017 zijn er inrichtingswerken in het Moer uitgevoerd door de RVK Zondereigen.
De belangrijkste doelen van deze werken waren:
- Het hydrologisch isoleren van het Moer waardoor er geen gebiedsvreemd (landbouwwater)
water meer het gebied binnenkomt en er geen grondwater meer afgevangen wordt door de
aanwezige grachten.
- Het verhogen van het aandeel natte, soortenrijke, graslanden (type dottergrasland, laagveen,
veldrus schraalland, …) en broekbos.
Volgende inrichtingswerken hebben plaatsgevonden:
- Afgraven van >8ha voedselrijke teelaarde ifv realisatie soortenrijk grasland en broekbos. Er is
afgegraven ifv de aanwezige fosfaatbelasting. De dieptes variëren tussen 10 en 45 cm. (Zie kaart
met afgravingen in bijlage)
- Aanleg van 10 poelen.
- Aanpassen van het hydrologisch systeem (verdiepen Noordermark, graven van afwatering rond
Moer, plaatsen van stuwen op Molenloop, …)
- Aanplanten van houtkanten
- Aanleg van recreatieve infrastructuur (knuppelpad en wandelbrug)
Huidig beheer:
- hooilandbeheer (1 of 2 x maaien met afvoer), later eventueel hooilandbeheer (1 x maaien in
voorjaar) met nabegrazing op een deel van de graslanden.
- Ontwikkelen en beheer van struweel/houtkanten,
- Ontwikkelen en beheer van (beek begeleidend) bos via spontane processen. Deels nieuw en deels
bestaand bos.
- Beheer van de poelen.
- Exotenbestrijding (nabehandeling Amerikaanse vogelkers).
- Beheer van recreatieve infrastructuur (wandelpad, knuppelpad, brugjes, banken, …)
De aanwezige/te ontwikkelen HABITATS zijn:
- 3150, van nature eutrofe meren: actueel is het habitat niet, of zeer beperkt, aanwezig. Potenties
voor ontwikkelen van 3150 zijn gelegen door inrichting van de aanwezige vijvers ten Noorden van
de Katsdijk.
Natuurdoel: 3,5 ha
- 3260, Submontane en laaglandwateren met vegetaties behorende tot het Ranunculion fluitantis
en het Callitricho-Batrachion: habitat is niet aanwezig en er is een kennislacune ivm het realiseren
van dit habitat in het Gels loopke (Kerkemoer).
Natuurdoel: /
- 6410, Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem ((Eu-molinion). Dit
habtitat komt onder de vorm van 6410_mo (Basenrijke Molinion-graslanden) actueel voor in het
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Moer (<0,3ha) in een hooilandperceel (Kerkemoer) in overgang met Rbbhc (dotterbloemgrasland)
en op hogere ruggen langs overgangsvenen 7140 in de greppels van de graslanden.
Natuurdoel: Uitbreiding met 0,2 ha tot 0,5ha.
Onder 6410-ve (veldrusassociatie) komt dit habitattype, in combinatie met Rbbhc en 7140, zeer
beperkt (0,2ha) voor in het Moer.
6510, laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). In het Moer
zijn er graslanden die neigen richting 6510 maar zijn onder te brengen in Rbbhc
(dotterbloemgrasland). Mogelijk zijn er wel potenties en kansen voor dit habitattype op enkele
nieuw ingerichte en verworven gronden (ontgronde landbouwgronden ikv RVK Zondereigen) in
het Noorden van het gebied (Kerkemoer).
Natuurdoel: Realisatie van 2 ha.
7140, Overgangs- en trilveen. Het overgangsveen komt voor in twee graslanden in het Moer.
Omdat de graslanden een ‘pandenstructuur’ hebben met hoger gelegen ruggen en ondiepe
greppeltjes komen er verschillende habitattypes door elkaar voor. Op de ‘ruggen’ komt de 6410ve (veldrusassociatie) beperkt voor in combinatie met Rbbhc en in de greppels komen we de twee
types overgangsveen 7140-base (basenrijk trilveen met Ronde zegge) met 0,2 ha en 7140-meso
(Mineraalarm, circum-neutraal overgangsveen) met 0,1 à 0,2 ha tegen. Door omvorming van
gekapt populierenbos is uitbreiding van 7140 mogelijk
Natuurdoel:
o 7410_base, uitbreiding met 1ha.
o 7410_meso, behoud oppervlakte.
7210, Galigaanmoeras. Tot in het midden van de 20ste eeuw was een vrij grote oppervlakte
galigaanmoeras aanwezig in het Moer. De soort zelf (Cladium mariscus) komt actueel nog op 1
plaats voor in het Moer op de oever van een vijver. Er zijn potenties in het Moer voor het
ontwikkelen van een beperkte habitatvlek.
Natuurdoel: Habitatvlek van 0,1 ha in een niet voedselrijk moeras van 1 ha.
9120, Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion). Actueel is er in het Moer +/-2,5 ha actueel habitat
aanwezig.
Natuurdoel: Behoud van actueel habitat.
9190, Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten. Actueel 1 ha
aanwezig in het Moer. In het zuiden zijn er enkele percelen beplant met Zomereik, mogelijk
ontwikkelen deze zicht tot 9190 onder het juiste beheer. Ook zijn er enkele stukken spontaan aan
het verbossen (vnl ruwe berk), deze kunnen op termijn ook ontwikkelen richting 9190. Samen +/2,5ha.
Natuurdoel: Behoud van actueel habitat + realisatie van 2,5 ha.
91E0, Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae,
Salicion albae). Actueel is er ongeveer 15,5 ha actueel habitat aanwezig, een deel hiervan is
gedegradeerd omwille van verdroging en (vermesting).
91E0_eutr (Ruigte Elzenbos): actueel 4 ha.
91E0_meso (Mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen): actueel 11,5 ha
Ongeveer 7 ha is in bijkomend te realiseren via natuurlijke succesie na het kappen van
populierenaanplanten. Op deze locatie kan, mits inrichtingswerken, ook omgevormd worden
richting een 7410 in combinatie met Rbbhc of Rbbmc.
Natuurdoel: Geen bijkomende doelen in het Moer.

Natuurdoelen Moer - SBZ:BE21000024 - deelgebied 2
HABITAT

Actueel
ha

Doel ha

ha

3150

van nature eutrofe meren

0

3,5

+ 3,5

3260

submontane laaglandwateren

0

0

=

6410_mo

Basenrijke Molinion graslanden

0,3

0,5

+ 0,2

6410_ve

Veldrusassociatie

0,2

0,2

=

7140_base

Alkalisch overgangsveen

0,2

1,2

+1

7140_meso

Mineraalarm, circum-neutraal overgangsveen

0,1

0,1

=

7210

Galigaanmoeras

0

0,1

+ 0,1

9120

Atlantische zuurminnende beukenbossen

2,5

2,5

=

9190

Oude zuurminnende eikenbossen

1

3,5

+ 2,5

91E0_eutr

Ruigte Elzenbos

4

4

=

91E0_meso

Mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen

11,5

11,5

=

In niet
voedselrijk
moeras van 1ha
buiten SBZ
evt. +7 ha via
successie

REGIONAAL BELANGRIJKE BIOTOPEN
Volgens de biologische waarderingskaart komen er in het Moer nog 4 rbb’s voor:
- Rbbmr, Rietland en andere vegetaties van het rietverbond. Actueel aanwezig: 0,3 ha
- Rbbmc, grote zeggenvegetatie. Actueel 0,3 ha.
- Rbbhf, moerasspirearuigte met graslandkenmerken. Actueel: 2,6 ha.
Bovenstaande rbb’s zijn ontstaan vanuit het kappen van populierenbos. Hierdoor zullen (en zijn) ze
door natuurlijke successie omgevormd worden richting bos habitat (91E0). Via inrichtingswerken zijn
deze rbb’s ook om te vormen naar een grasland habitattype (combinatie van 6410, 7140 en rbbhc)
- Rbbhc, dotterbloemgrasland: is een vrij algemeen voorkomend graslandtype in het Moer, vaak
komt dit samen voor met andere graslandtypes. Actueel aanwezig: +/- 1,6 ha. ER zijn kansen voor
het uitbreiden van Rbbhc na de inrichtingswerken uitgevoerd door RVK Zondereigen. Natuurdoel:
+1,4ha tot 3 ha dotterbloemgrasland.

Regionaal Belangrijke Biotopen Moer
Type

Actueel ha

Doel ha

ha

Rbbmr

Rietland en andere vegetaitie van het rietverbond

0,3

0

0

Rbbmc

Grote zeggenvegetatie

0,3

0

0

Rbbhf

Moerasspirearuigte met graslandkenmerken

2,6

0

0

Rbbhc

Dotterbloemgrasland

1,6

1,4

+3
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omvorming naar ander
habitattype
omvorming naar ander
habitattype
omvorming naar ander
habitattype

Leefgebieden van SOORTEN:
- Zwarte specht komt in het Moer voor met 1 bp, behoud van de populatie.
- Middelste bonte specht komt momenteel niet in het Moer voor als broedvogel maar is te
verwachten.
- Wespendief: momenteel geen broedvogel, geschikt habitat is aanwezig.
- Boomkikker is in de Vallei van het Merkske, ook aan Vlaamse zijde, aanwezig. Het aantal roepende
mannetjes bedroeg in 2016 125, in 2016 112. Deze mobiele soort is te verwachten in het Moer.
Door het realiseren van geschikt habitat 3150, 7210 en behoud en onderhoud van aanwezige
poelen is permanente vestiging van de soort haalbaar. Doel: 50 roepende mannetjes.
- Kamsalamanderkomt niet voor in het Moer maar is vrij algemeen in een groot deel van de vallei
van het Merkske. De kans dat de soort op korte termijn het Moer weet te bereiken is vrij klein
aangezien het een weinig mobiele soort is en er een vrij groot aandeel ongeschikt habitat gelegen
is tussen het Moer en het actuele leefgebied van de soort.
- Vleermuizen: een goede tot voldoende LSVI wordt beoogd (behoud en beheer bos, lijnvormige
elementen, uitbreiden van natte jachtgebieden, …)
- Wielewaal (1kp), Nachtegaal (5kp), Boompieper, Roodborsttapuit, Geelgors (1 à2 zp in rand) en
Grasmus zijn soorten van de hoogste Vlaamse prioriteit of habitattypische soorten die in het Moer
voorkomen.

Soorten Moer
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SOORT

Actueel
voorkomen

Doel

Zwarte specht

1

1

=

Middelste bonte specht

0

0-1

+

Wespendief

0

0-1

+

Boomkikker

0

50

+

Kamsalamander

0

Vleermuizen

?

Moerassprinkhaan

>500

roepende mannetjes

=/+
=
>500 =

behoud habitat

Kaart 12: Overzichtskaart actueel natuurbeheer: Paars: ruigte, bos en houtkanten, Groen: grasland, Blauw: poel-vijver, Oranje: akker, Geel:
Wandelpad.
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Kaart 13: Detailkaart Noord (Kerkemoer) actueel natuurbeheer: Paars: ruigte, bos en houtkanten, Groen: grasland, Blauw: poel-vijver,
Oranje: akker, Geel: Wandelpad.
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Kaart 14: Detailkaart Zuid (Moer) actueel natuurbeheer: Paars: ruigte, bos en houtkanten, Groen: grasland, Blauw: poel-vijver, Oranje:
akker, Geel: Wandelpad.
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4.2.1.2.
Noordermark
Bij de uitvoering van de RVK Zondereigen is er geprobeerd de, zeer smalle, vallei van de Noordermark
te scheiden van het landbouwgebied. Hierdoor is er over de ganse lengte van de Noordermark op
Vlaamse zijde, aan beide zijden, een strook uit landbouw gehaald. Deze strook heeft als belangrijkste
functies:
- Werkstrook voor de waterbeheerder (provincie Antwerpen)
- Aanleg van wandelpad
- Ecologische verbinding langs de Noordermark tussen Merkske en Moer.
De gronden langs de Noordermark zijn voor het merendeel eigendom van het ANB. Het gaat meestal
om een zeer smalle strook van 5 tot 15 meter breed. Door de recente inrichting zijn deze gronden nog
niet opgenomen in de BWK kaart. Op sommige plaatsen is de strook breder (tot 85m) en kunnen
eventueel in hooilandbeheer genomen worden (beheernrs. 3a en 3b –deel). In de bredere stroken zijn
er ook 4 poelen (B66 tem B69) aangelegd. Deze zijn intussen gekoloniseerd door verschillende
amfibieën soorten: Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander, Vinpootsalamander,
Bastaardkikker, Bruine kikker en Gewone pad.
Huidig beheer:
- maaien van het wandelpad
- Hooilandbeheer thv Oude baan.
- Ruigte en struweel dat periodiek afgezet wordt (afhankelijk van de locatie en groeisnelheid van
de vegetatie) of gemaaid met klepelmaaier.
- Plaatselijk is beek- begeleidend bos het doel (vb bredere strook op linker oever voorbij Oude
baan). Dit bos wordt gerealiseerd via spontane processen.
Leefgebied SOORTEN:
In de poelen komen verschillende soorten amfibieën voor. De Noordermark zal waarschijnlijk een
belangrijke verbindende functie hebben voor Boomkikker. Via de Noordermark moet deze soort in
staat zijn om het Moer te bereiken.
Verschillende struweelvogels gebruiken de ruigtestrook inmiddels als broedgebied. Het betreft
soorten als roodborsttapuit, grasmus en rietgors.
Blauwborst komt in het gebied voor. Behoud van de populatie blauwborst (1zp in 2017).
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4.2.1.3.

Markske en Merkske

Princevelden
Het betreft een groot grasland (tem 2013 deels akker) dat via de RVK Zondereigen patrimonium van
het ANB is geworden. De grenzen van het deelgebied worden bepaald door de Nederlandse grens en
door een duidelijke scheiding tussen het natuur- en landbouwgebied. Hierdoor valt de afbakening van
het studiegebied samen met het patrimonium van ANB.
Het perceel is volgens de BWK kaart niet waardevol.
In 2014 zijn er inrichtingswerken in het deelgebied Ruitervelden uitgevoerd door de RVK Zondereigen.
Volgende inrichtingswerken hebben plaatsgevonden:
- Aanleg van een grote poel
- In eigen beheer is er een raster geplaatst ifv nabegrazing.
Huidig beheer:
- hooilandbeheer (2 x maaien met afvoer), later hooilandbeheer (1 x maaien in voorjaar) met
nabegrazing.
- Ontwikkelen en beheer van struweel/houtkanten
- Beheer van de grote poel.
Leefgebied SOORTEN:
De poel wordt actueel gebruikt als voortplantingsplaats voor Boomkikker. In 2016 werden er maximaal
6 roepende mannetjes geteld, larven werden er geschept en werden er in de bosrand (augustus)
maximaal 12 boomkikkers geteld (10 juveniele en 2 adulte dieren). In 2017 werden er 3 roepende
mannetjes waargenomen.
In de poelen kwam in 2016 en 2017 ook dodaars tot broeden, een habitatypische soort van
vegetatierijke plassen. Bruine winterjuffer plant er zich voort.

Kaart 15: Actueel natuurbeheer: Paars: ruigte, bos en houtkanten, Groen: grasland, Blauw: poel

33

Kruisbeemden
De afbakening van de perimeter van het studiegebied valt in dit deelgebied samen met de
eigendommen van ANB.
Reden hiervoor is:
- De grens met Nederland waarbij de aanpalende gronden in Nederland een natuurbeheer krijgen
en in eigendom zijn van Staatsbosbeheer.
- Er bestaat een duidelijke grens tussen het landbouwgebied en het natuurgebied.
Op de BWK-kaart die dateert van voor de inrichtingswerken (dus gedateerd) is het gebied ingekleurd
als plaatselijk niet waardevol tot complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen.
Ongeveer 1 ha is rbb dotterbloemgrasland (rbbhc).
In de periode 2013-2015 zijn er inrichtingswerken in het deelgebied Ruitervelden uitgevoerd door de
RVK Zondereigen. Streefdoel van de inrichtingswerken was het realiseren van een kleinschalig
landschap dat bestaat uit graslanden, houtkanten, bomenrijen, beek begeleidend bos en poelen.
Volgende inrichtingswerken hebben plaatsgevonden:
- Afgraven van +/- 1ha voedselrijke teelaarde ifv realisatie soortenrijk grasland (beheernr. 5a, 6a,
9a  aanpassen beheernrs = 1 nr)
- Aanlag van 7 poelen (6 in 2013, 1 in 2015).
- Aanplanten van houtkanten (deels door RVK deels door arbeidersploeg van ANB)
- Plaatsen van veeraster ifv nabegrazen met runderen of paarden (beheernrs. 1a en 2a).
Huidig beheer:
- hooilandbeheer (1 of 2 x maaien met afvoer), later hooilandbeheer (1 x maaien in voorjaar) met
nabegrazing op een deel van de graslanden.
- Ontwikkelen en beheer van struweel/houtkanten,
- Ontwikkelen en beheer van (beek begeleidend) bos via spontane processen. Deels nieuw en deels
bestaand bos.
- Beheer van de poelen.

34

Kaart 16: Actuele situatie beheer ANB: Paars: ruigte, bos en houtkanten, Groen: grasland, Blauw: poelen, Geel: laarzenpad

REGIONAAL BELANGRIJKE BIOTOPEN
Volgens de biologische waarderingskaart komt er actueel het rbb “dottergrasland (rbbhc)” voor. Het
betreft een oppervlakte van 1 ha. Er wordt gestreefd naar behoud en eventueel uitbreiding van dit
rbb (beheernr. 4a).
Momenteel is het grasland nog vrij soortenarm met soorten als Dotterbloem, Echte koekoeksbloem,
Kale jonker, Moerasspirea, …
Leefgebied SOORTEN:
- Boomkikker komt in het gebied voor. In 2016 werden 8 roepende mannetjes waargenomen
vanuit 2 poelen (2 x 4ex, poelen nr B47 en B48) In beide poelen werd door middel van
schepnetonderzoek aanwezigheid van larven vastgesteld. In het aanpalende struweel langs de
weg (Ginhovens straatje) werden 9 juveniele kikkertjes waargenomen. In 2017 lag het aantal
roepende mannetjes merkelijk hoger dan in 2016. In totaal riepen er 19 mannetjes vanuit 3
verschillende poelen (11 – B47, 3 – B49 en 5 – B48) In twee van de poelen met kooractiviteit is er
gezocht naar eiklompjes en in beide poelen zijn deze gevonden (B47 en B49). Bij een goed beheer
van de poelen en het verder ontwikkelen van het aanwezige landhabitat is het behoud en het
uitbreiden van de aanwezige populatie haalbaar.
- Kamsalamander komt inmiddels voor in 1 van de 7 poelen (B47). In 2016 werd er een volwassen
Kamsalamander met een fuik gevangen, in dezelfde poel werd met schepnetonderzoek ook
voortplanting vastgesteld (1 larve). Bij een goed beheer van de poelen en het verder ontwikkelen
van het aanwezige landhabitat is het behoud en het uitbreiden van de aanwezige populatie
haalbaar.
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-

-

Moerassprinkhaan is een habitattypische soort die voorkomt in het aanwezige dottergrasland
(beheernr. 4a). In 2016 werd de populatie geschat op 25 dieren. Doel: behoud van de aanwezige
populatie.
Wielewaal (1 zp), Nachtegaal, Boompieper (2 zp), Roodborsttapuit (1 kp), Grasmus en Geelgors
(1 zp) zijn soorten van de hoogste Vlaamse prioriteit of habitattypische soorten die in
Kruisbeemden voorkomen maar ook in de rest van het studiegebied. Zij worden later besproken
op studiegebied niveau.

Soorten Kruisbeemden
SOORT

Actueel
voorkomen

Doel

Boomkikker

19

25

Kamsalamander

1

Moerassprinkhaan

25

+

roepende mannetjes

4

+

aantal poelen

25

=/+

Huidige ecologische waarde (hierboven niet besproken)
- Sommige poelen (B47, B49) kennen een uitbundige vegetatie bestaande uit kranswieren (Chara
spec.), grote waterranonkel, …
- Sommige poelen (met name B47) hebben al snel een mooie libellenfauna met soorten zoals
Gaffelwaterjuffer, Tengere grasjuffer, Tangpantserjuffer, Bruine winterjuffer, etc…
- Poel B48 is vergroot in 2015 waarbij er veel zandige overgangen zijn ontstaan, deze poel valt ook
jaarlijks droog. Hierdoor zijn leuke plantensoorten verschenen zoals Geelgroene zegge,
Veelstengelige waterbies, Grondster, Borstelbies, Watertorkruid, Bruine snavelbies, …
- Op de oever van B49 werden in 2017 een 100-tal plantjes van Oeverkruid en 1 plantje Slijkgroen
gevonden. Verontrustend hier is het verschijnen van de invasieve exoot Watercrassula.
- In het gebied staan nog enkel oude houtkanten met oud bosplanten zoals Muskuskruid,
Bosanemoon en Dalkruid. In de houtkanten zelf komen autochtone Slee- en Wegedoorns voor
(beheernr. 7a, 8a).
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Ruitervelden
De afbakening van de perimeter van het studiegebied valt in dit deelgebied valt zo goed als samen
met de eigendommen van ANB. Enkel in het zuidwesten ligt nog een klein privaat perceel met vijver
dat mee in het studiegebied is opgenomen.
Reden hiervoor is:
- De grens met Nederland waarbij de aanpalende gronden in Nederland een natuurbeheer krijgen
en in eigendom zijn van Staatsbosbeheer.
- Er bestaat een duidelijke grens ontstaan tussen het landbouwgebied en het natuurgebied.
Op de BWK-kaart die dateert van voor de inrichtingswerken (en is dus gedateerd) is het gebied
ingekleurd als plaatselijk niet waardevol tot biologisch zeer waardevolle elementen.
De belangrijkste biotopen op de biologische waarderingskaart zijn:
9120, Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion). Een kleine vlek van 2500m² is aanwezig.
- Rbbsf, vochtig wilgenstruweel op voedselrijke grond, ongeveer 900m².
Deze biotopen zijn behouden bij de inrichting van het gebied.
In de periode 2013-2015 zijn er inrichtingswerken in het deelgebied Ruitervelden uitgevoerd door de
RVK Zondereigen. Streefdoel van de inrichtingswerken was het realiseren van een kleinschalig
landschap dat bestaat uit graslanden, houtkanten, bomenrijen, (beek begeleidend) bos, venherstel en
poelen.
Volgende inrichtingswerken hebben plaatsgevonden:
- Afgraven van +/- 1,9 ha voedselrijke teelaarde (beheernr. 1a) ifv realisatie soortenrijk grasland,
op een deel van de afgegraven zone is maaisel van bestaande soortenrijke (doel)graslanden
uitgestrooid.
- Afgraven/plaggen van 2,6 ha grasland/pitrus (beheernr. 10a) ifv venherstel/heischraal grasland.
- Afgraven van 0,8 ha voedselrijke (beheernr. 9b) teelaarde ifv ontwikkeling beek begeleidend bos
- Aanlag van 3 poelen.
- Optimaliseren van gedegradeerd ven/herprofileren (beheernr. 10a).
- Aanleg van 1 vrij grote waterplas van 3500m², regelbaar met een stuw. Mogelijk in toekomst
evoluerend richting habitattype 3150 (beheernr. 2a – poelnr. B42).
- Aanleg van houtkanten (deels aanplant door RVK en ploeg ANB, deels spontane ontwikkeling).
- Plaatsen van veeraster ifv nabegrazen met runderen of paarden (beheernr. 10a).
Huidig beheer:
- hooilandbeheer (1 of 2 x maaien met afvoer), later hooilandbeheer (1 x maaien in voorjaar) met
nabegrazing op een deel van de graslanden.
- Ontwikkelen en beheer van struweel/houtkanten,
- Ontwikkelen en beheer van (beek begeleidend) bos via spontane processen. Deels nieuw en deels
bestaand bos.
- Beheer van de poelen,
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Kaart 17: Actuele situatie beheer ANB: Paars: ruigte, bos en houtkanten, Groen: grasland, Blauw: poelen, Geel: laarzenpad

De aanwezige/te ontwikkelen HABITATS zijn:
- 3150, van nature eutrofe meren: actueel is het habitat niet aanwezig. De recent aangelegde
waterplas heeft potenties richting 315 (poelnummer B42)
Natuurdoel: 0,35 ha
- 9120, Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion). Volgens de bijzondere waarderingskaart is er actueel
0,25 ha aanwezig (in Noorden van perceelnr. 10a)
Natuurdoel: Behoud van actueel habitat.

Natuurdoelen Ruitervelden
HABITAT

Actueel ha

Doel ha

ha

3150

van nature eutrofe meren

0,35

0,35

+0,35 mogelijk te ontwikkelen

9120

Atlantische zuurminnende beukenbossen

0,25

0,25

=

behoud van habitatvlek

REGIONAAL BELANGRIJKE BIOTOPEN
Volgens de biologische waarderingskaart komt er actueel het rbb “Vochtig wilgenstruweel op
voedselrijke bodem (rbbhc)” voor. Het betreft een zeer kleine oppervlakte van 0,09 ha (beheernr. 4a)
Er wordt gestreefd naar het behoud van dit biotoop. De geïsoleerde ligging van dit biotoop kan
opgeheven worden door de realisatie van houtkanten (spontaan ontwikkeld).
Leefgebied SOORTEN:
- Boomkikker komt in het gebied voor. In 2016 werden 8 roepende mannetjes waargenomen
vanuit 1 poel (B45). In deze poel werd door middel van schepnetonderzoek de aanwezigheid van
larven vastgesteld. In 2017 werd er geroepen vanuit 2 poelen maar het aantal roepende
mannetjes lag met 4 ex (1 ex – B43, 3ex – B45) lager dan in 2016. Bij een goed beheer van de
poelen en het verder ontwikkelen van het aanwezige landhabitat is het behoud en het uitbreiden
van de aanwezige populatie haalbaar.
- Kamsalamander komt inmiddels voor op 3 van de 4 poelen (B43, B44, B45) De poelen zijn
aangelegd in 2013 maar al in 2014 was één van de nieuwe poelen gekoloniseerd door
kamsalamander. In 2016 werd, door middel van schepnetonderzoek, voortplanting vastgesteld in
2 poelen (B44 en B45). Bij een goed beheer van de voortplantingswateren is het behoud en een
uitbreiding van de aanwezige populatie haalbaar.
- Moerassprinkhaan is een habitattypische soort die in lage aantallen in het gebied voorkomt.
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Blauwborst komt met 1 à 2 zp in het gebied voor. Behoud van de populatie.
Dodaars is een habitattypische soort voor vegetatierijke plassen (3150) en broed op de
aangelegde waterplas (beheernr. 2a – poelnr. B42)
Nachtegaal, Boompieper (2 à 3 zp), Roodborsttapuit (1 zp), Grasmus en Geelgors (1zp) zijn
soorten van de hoogste Vlaamse prioriteit of habitattypische soorten die in Ruitervelden
voorkomen maar ook in de rest van het studiegebied. Zij worden later besproken op studiegebied
niveau.

Soorten Ruitervelden
SOORT

Actueel
voorkomen

Doel

Boomkikker

4

25

Kamsalamander

3

3

+

aantal poelen

Blauwborst

1-2

1-2

=

aantal zp

Dodaars

1

1

=

aantal koppels

Moerassprinkhaan

+

roepende mannetjes

=

Huidige ecologische waarde (hierboven niet besproken)
Door de inrichtingswerken en het uitgevoerde beheer zijn er op verschillende plaatsen mooie
vegetaties in ontwikkeling.
- Op de zone die geplagd (beheernr. 10a) is ifv venherstel/heischraal grasland (zuidoosten)
ontstaat een mooie vegetatie met Moeraswolfsklauw, Kleine zonnedauw, Pilzegge,
Veelstengelige waterbies, Borstelgras, Borstelbies, Tormentil, Stekelbrem, etc…
- Het grasland rond de waterplas (beheernr. 1a) ontwikkeld zich ook mooi met soorten zoals Wilde
bertram, Kruipend zenegroen, Dotterbloem, Blauwe zegge, Pilzegge, Kale jonker, Borstelbies,
Moeraskartelblad, Echte koekoeksbloem, …
- De waterplas (beheernr. 2a – poelnr. B42) heeft ook potentie om te ontwikkelen naar een mooie
vegetatierijke plas. In de oever bestaat de vegetatie hoofdzakelijk uit riet en gele lis, in het water
komen verschillende soorten fonteinkruid voor zoals Tenger- en Haarfonteinkruid (in 2013 en
2014 ook Rossig fonteinkruid), op de bodem komt een uitbundige vegetatie bestaande uit
kranswieren (Chara spec.) voor.
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Vossenberg
De afbakening van de perimeter van het studiegebied valt in dit deelgebied valt zo goed als samen
met de eigendommen van ANB. In het Noorden ligt er nog een enclave in het natuurgebied. Deze
enclave is eigendom van Staatsbosbeheer.
Reden hiervoor is:
- De grens met Nederland waarbij de aanpalende gronden in Nederland een natuurbeheer krijgen
en in eigendom zijn van Staatsbosbeheer.
- Er bestaat een duidelijke grens ontstaan tussen het landbouwgebied en het natuurgebied.
Op de BWK-kaart die dateert van voor de inrichtingswerken (en is dus gedateerd) is het gebied
ingekleurd als niet waardevol of complex met waardevolle elementen (graslanden) tot biologisch
waardevol (populierenbos in het westen)
In de periode 2013 zijn er inrichtingswerken in het deelgebied Ruitervelden uitgevoerd door de RVK
Zondereigen. Streefdoel van de inrichtingswerken was het optimaliseren van de graslanden ifv
weidevogels en het aanleggen van enkele poelen.
Volgende inrichtingswerken hebben plaatsgevonden:
- Inrichten van graslanden dmv aanleg laagtes, herprofileren grachten , …
- Aanlag van 2 poelen in Vlaanderen en 1 poel en 1 laagte in de Nederlandse enclave
(Staatsbosbeheer)
- Afgraven van een grasland (+/-10cm) ifv realiseren laagte.
Huidig beheer:
- hooilandbeheer (1 of 2 x maaien met afvoer). Maaidata en principes zijn afgestemd ifv
weidevogelbeheer, er mag niet gehooid worden voor 1/06. Er dienen geen faunastroken
overgelaten te worden. Het maaibeheer gebeurd uitsluitend door landbouwers.
- Ontwikkelen en beheer van (beek begeleidend) bos. De afgegraven zone in het westen (laagte)
blijkt in de praktijk zeer moeilijk te beheren (te nat om te maaien met standaard
landbouwmateriaal). Hierdoor evolueert dit perceel momenteel in de richting van vochtig bos
(spontane processen). Voorstel toekomstig beheer is evolutie richting bos met open houden van
laagte (maaien met bosmaaier – takhout ter plaatse)
- Beheer van de poelen
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Kaart 18: Actuele situatie beheer ANB: Oranje: bos, Paars: ruigte, Groen: grasland, Blauw: poelen.

De aanwezige/te ontwikkelen HABITATS zijn:
Er is geen actueel of te ontwikkelen habitat aanwezig.
REGIONAAL BELANGRIJKE BIOTOPEN
Er is geen rbb aanwezig.
Leefgebied SOORTEN:
- Boomkikker is waargenomen in het gebied maar tot op dit moment is er geen voortplanting
vastgesteld. In 2016 werd 1 roepend mannetje waargenomen. In 2017 werden er in deelgebied
Vossenberg geen roepende boomkikkers waargenomen. Door goed beheer van de aanwezige
voortplantingswateren is een duurzame vestiging haalbaar. Natuurdoel: 10 roepende mannetjes
verspreid over 2 poelen.
- Kamsalamander komt inmiddels voor op beide nieuwe poelen. Natuurdoel: behoud van de
populatie.
- Blauwborst komt met 1 à 2 zp in het gebied voor. Behoud van de populatie.
- Weidevogels. Volgende soorten komen regelmatig tot broeden
o Grutto: broedvogel tot 2014 (1 koppel)
o Wulp: jaarlijkse broedvogel (2017 – 1 koppel)
o Scholekster: jaarlijkse broedvogel (2017 – 1 koppel)
o Kieviet: jaarlijkse broedvogel (2017 – 2 koppels)
o Gele kwikstaart: jaarlijkse broedvogel (2016 – 1 koppel)
o Kwartel: onvoldoende gegevens (mogelijk broedvogel in 2016)
- Wielewaal, Boompieper, Roodborsttapuit (1 kp), Grasmus en Geelgors (1 zp) zijn soorten van de
hoogste Vlaamse prioriteit of habitattypische soorten die in Vossenberg voorkomen maar ook in
de rest van het studiegebied.
-
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Soorten Vossenberg
Actueel
voorkomen Doel

SOORT
Boomkikker
Kamsalamander
Blauwborst
Weidevogels

10

+

roepende mannetjes

2

2

=/+

aantal poelen

1-2

1-2

=

aantal zp

Wulp

1

1

=

koppels

Scholekster

1

1

=

koppels

Kievit

2

2

=

koppels

Grutto

0

1

=/+

koppels

Gele kwikstaart

1

1

=

koppels

Huidige ecologische waarde (hierboven niet besproken)
- In het populierenbos in het oosten (nog geen beheernr  beheerindeling aanpassen) van het
gebied komt vrij veel Moesdistel voor.
- In poel B41 is Pilvaren en Tenger fonteinkruid opgedoken.
- In poel B40 is Grote waterranonkel opgedoken.
- In een geherprofileerde gracht (lang water houdend) in het grasland (beheernr 2a) staat
Duizendknoopfonteinkruid en Waterviolier.
- In de laagte in het afgeplagde deel (westelijk deel beheernr 1a  beheerindeling aanpassen) is
Gewone waterbies en Grote waterranonkel opgedoken.
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Heikant
De afbakening van de perimeter van het studiegebied valt in dit deelgebied 100% samen met de
eigendommen van ANB. In het Noorden ligt er nog een enclave in het natuurgebied. Deze enclave is
eigendom van Staatsbosbeheer.
Reden hiervoor is:
- De grens met Nederland waarbij de aanpalende gronden in Nederland een natuurbeheer krijgen
en in eigendom zijn van Staatsbosbeheer.
- Er bestaat een duidelijke grens tussen het landbouwgebied en het natuurgebied.
Op de BWK-kaart die dateert van voor de inrichtingswerken (deels gedateerd) is het gebied ingekleurd
als niet waardevol (deel van de graslanden) tot biologische zeer waardevol (bossen). Bij de
inrichtingswerken kaderend in RVK Zondereigen werden er geen werken uitgevoerd in de bossen.
Hierdoor is de BWK kaart voor de zeer waardevolle onderdelen nog bruikbaar.
De belangrijkste biotopen op de biologische waarderingskaart zijn:
9120, Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion). Actueel is 0,41 ha aanwezig.
- 91E0, Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae,
Salicion albae). Er is ongeveer 2,64ha habitat aanwezig (beheernr. 13a).
91E0_eutr (Ruigte Elzenbos): actueel 2,5 ha (beheernrs. 1a, 2a en 13a).
91E0_meso (Mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen): actueel 0,14 ha
(beheernr. 2a)
In de periode 2012-2013 zijn er inrichtingswerken in het deelgebied Heikant uitgevoerd door de RVK
Zondereigen. Streefdoel van de inrichtingswerken was het realiseren van een kleinschalig landschap
dat bestaat uit graslanden, houtkanten, bomenrijen, (beek begeleidend) bos en poelen.
Volgende inrichtingswerken hebben plaatsgevonden:
- Afgraven van +/- 7 ha voedselrijke teelaarde (beheernr. 4a, 5a, 6a) ifv realisatie soortenrijk
grasland. De aanwezige grachten zijn geherprofileerd en de meesten hebben nu een zeer flauwe
oever waarbij een mooie gradiënt is ontstaan .Een deel (0,65 ha) van de afgegraven zone zal
ontwikkeld worden richting beek begeleidend bos (beheernr. 4a).
- Aanlag van 4 poelen (B31 tem B34).
- Ecologisch inrichten van 1 vijver (B30).
- Aanleg van 2 retentiebekkens / doorstroommoeras (beheernrs. 2a en 12a).
- Aanleg van 4 stroomkuilen/wielen in het Merkske.
- Aanplanten van houtkanten en beek begeleidende beplanting langs het Merkske (deels door RVK
deels door arbeidersploeg van ANB)
- Plaatsen van veeraster ifv begrazen met runderen of paarden (beheernr. 1a, 1b en 1c  indeling
aanpassen).
Huidig beheer:
- hooilandbeheer (1 of 2 x maaien met afvoer).
- Ontwikkelen en beheer van (beek begeleidend) bos. De afgegraven zone in het westen (beheernr.
4a) kent een uitgesproken dominantie van Pitrus en is moeilijk te beheren. Spontaan verschijnt
er veel Wilg spec. en Zwarte els waardoor dit perceel momenteel in de richting van vochtig bos
(spontane processen) evolueert. Voorstel toekomstig beheer is evolutie richting bos.
- Beheer van de poelen en vijvertje.
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Beheer van 2 akkertjes (beheernrs. 3a en 10a – deel) ifv overwinterende avifauna (gorzen en
vinken).
Ontwikkelen en beheer van (deels beek begeleidend) struweel/houtkanten,
Ontwikkelen en beheer van (deels beek begeleidend) bos via spontane processen. Deels nieuw
en deels bestaand bos.

Kaart 19: Actuele situatie beheer ANB: Paars: Bos, houtkant, ruigte, Groen: grasland, Blauw: poelen, retentiebekken, Oranje: akker, Geel:
wandelpad.

De aanwezige/te ontwikkelen HABITATS zijn:
De belangrijkste biotopen op de biologische waarderingskaart zijn:
9120, Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion). Actueel is 0,41 ha aanwezig.
Natuurdoel: behoud van habitat.
- 91E0, Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae,
Salicion albae). Er is ongeveer 2,64ha habitat aanwezig (beheernr. 13a).
91E0_eutr (Ruigte Elzenbos): actueel 2,5 ha (beheernrs. 1a, 2a en 13a).
91E0_meso (Mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen): actueel 0,14 ha
(beheernr. 2a)
Natuurdoel: behoud van aanwezige habitat.

Natuurdoelen Heikant
HABITAT

Actueel ha

Doel ha

ha

9120

Atlantische zuurminnende beukenbossen

0,41

+ 0,41

=

91E0_eutr

Ruigte Elzenbos

1,6

+ 1,6

=

0,14

+ 0,14

=

91E0_meso Mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen

REGIONAAL BELANGRIJKE BIOTOPEN
Er is geen actueel rbb aanwezig.
De retentiebekkens (beheernrs. 2a en 12a) zullen waarschijnlijk evolueren richting rbbmr, Rietland en
andere vegetaties van het rietverbond (0,85 ha)
44

Regionaal Belangrijke Biotopen Heikant
Type
Rbbmr

Rietland en andere vegetaitie van het rietverbond

Actueel ha

Doel ha

ha

0

0,85

+ 0,85 bijkomend rbb

Leefgebied SOORTEN:
- Boomkikker komt momenteel niet in het gebied voor maar is te verwachten bij uitbreiding van
de populatie die in het Merkske aanwezig is.
- Kamsalamander komt momenteel niet in het gebied voor maar er is geschikt habitat aanwezig en
de soort komt in de directe omgeving voor (over het Merkske aan Nederlandse zijde en in het
westen in Wortel Kolonie.)
- Moerassprinkhaan is een habitattypische soort die in het gebied voorkomt. Behoud van de
populatie.
- Blauwborst komt met 1 à 3 zp in het gebied voor. Behoud van de populatie.
- Zwarte specht maakt gebruik van het aanwezige bos (beheernr. 13a) en komt in de ruimere
omgeving tot broeden
- Bosbeekjuffer is een soort van hoogste Vlaamse prioriteit die vrij algemeen voorkomt (max. 16
imago’s op 1 dag) in aan de Heikant. Door het Merkske meer schaduw te geven, dmv beek
begeleidende beplanting, kan het aanwezige habitat nog verbeteren en zal de populatie nog
toenemen.
- Weidebeekjuffer is een habitattypische soort en is thv Heikant heel algemeen (meer dan 200 ex
op 1 dag). Behoud van de populatie, mogelijk kleine afname ten voordele van Bosbeekjuffer bij
toename beschaduwing van het Merkske.
- Nachtegaal (1 zp), Wielewaal (0-1 zp), Boompieper (2 zp), Roodborsttapuit (2 kp), Grasmus,
Matkop (1 kp?) en Geelgors (0-1 zp, tot 75 overwinterende ex op akkers) zijn soorten van de
hoogste Vlaamse prioriteit of habitattypische soorten die in de Heikant of aansluitend gebied
voorkomen maar ook in de rest van het studiegebied.

Soorten Heikant
SOORT

Actueel
voorkomen

Doel

Boomkikker

0

10

+

roepende mannetjes

Kamsalamander

0

2

+

aantal poelen

Blauwborst

1-3

1-3

=

aantal zp

Zwarte specht

0-1

0-1

=

aantal koppels

Moerassprinkhaan

10

10

=

Bosbeekjuffer

max. 16

25-50

+

Weidebeekjuffer

200

100-200

-/=

Bruine korenbout

1

+

Populatie in Merkske

Huidige ecologische waarde (hierboven niet besproken)
- De afgegraven graslanden, incl grachtjes (beheernrs. 5a en 6a) bevatten intussen verschillende
interessante plantensoorten zoals: Zompzegge, Scherpe zegge, Moeraszegge, Sterzegge, Blauwe
zegge, Geelgroene zegge, Snavelzegge, Holpijp, Borstelbies, Biezenknoppen, Poelruit, Kale
vrouwenmantel, Waterviolier, …
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In de poelen en retentiebekkens verschijnen ook interessante plantensoorten zoals
Duizendknoopfonteinkruid (beheernr 9a en 12a), Gewone waterbies, etc…
Poelen B31 en B33 hebben een uitbundige onderwatervegetatie bestaande kranswieren (Chara
spec.)
Er is een rijke libellenfauna aanwezig in de poelen en in de permanent natte grachtjes. Soorten
die zich in het gebied voortplanten zijn: Tangpantserjuffer, Koraaljuffer, Gaffelwaterjuffer,
Tengere grasjuffer, Kleine roodoogjuffer, Grote roodoogjuffer, Metaalglanslibel, Zuidelijke
oeverlibel (voortplanting in 2014 en 2015), Bosbeekjuffer, Weidebeekjuffer,…
In 2017 werd er 2 keer een mannetje Bruine korenbout waargenomen. Het betreft mogelijk een
zwerver maar een kleine populatie of vestiging s niet uit te sluiten aangezien er geschikt
leefgebied aanwezig is.

Halsche Beemden/Baarle Brugse Beemden
De perimeter van dit deelgebied is 39 ha groot waarvan 23,25 ha in beheer bezit is van een terrein
beherende organisatie. Het ANB heeft 11 ha in eigendom (op 0,8 ha zit landbouwpacht) en Natuurpunt
beheerd 12,25 ha.
De afbakening van dit deelgebied volgt voor het grootste deel de grens met Nederland en het
landbouwgebied. In het Westen volgt het visiegebied de afbakening van het Vlaams Ecologisch
Netwerk.
Huidig beheer (alle gronden in Natuurbeheer):
- Graslanden: hooilandbeheer (1 of 2 x maaien met afvoer), hooilandbeheer (1 x maaien met
afvoer) met nabegrazing of seizoensbegrazing.
- Ontwikkelen en beheer van (beek begeleidend) bos.
- Beheer van de poelen.
- Ontwikkelen en beheer van struweel/houtkanten,
- Ontwikkelen en beheer van (deels beek begeleidend) bos via spontane processen. Deels nieuw
en deels bestaand bos.

Kaart 20: Actuele situatie beheer TBO’s (ANB + NP): Groen: grasland, Oranje: spontane verbossing vanuit grasland, Rood: houtkanten, Blauw:
poelen, Geel, volle lijn: wandelpad, Geel, stippellijn: gepland wandelpad.

Aangezien de RVK hier geen werken heeft uitgevoerd is de BWK kaart voor dit deelgebied nog vrij
accuraat.
Op de BWK kaart staat bijna het ganse visiegebied ingekleurd als waardevol tot zeer waardevol.
Enkele landbouwpercelen zijn als biologisch niet waardevol ingetekend maar hebben vaak wel de
potentie om te ontwikkelen richting een biologisch waardevol terrein (al dan niet Habitat of rbb).
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Kaart 21: BWK kaart versie 2014.

De aanwezige/te ontwikkelen HABITATS op de BWK kaart zijn:
- 3150, van nature eutrofe meren: 0,134 ha.
Natuurdoel: behoud van actueel habitat
- 6430, Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagand. Komt in combinatie voor met Rbbhf,
Moerasspirearuigte met graslandkenmerken in de Halsche Beemden. Actueel 0,4021 ha.
Natuurdoel: behoud van habitat.
- 6510_hu, laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). In de
Halsche Beemden komt dit habitattype voor in een kleine vlek van 0,3 ha) samen met Rbbhc,
Dottergrasland (0,92ha) en Rbbmr, Rietland en andere vegetaties van het rietverbond (0,3 ha).
Natuurdoel: Behoud van het habitat.
- 9190, Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten. Actueel 0,45ha
aanwezig in de Halsche Beemden.
Natuurdoel: behoud van habitat.
- 91E0, Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae,
Salicion albae). Actueel is er ongeveer 18,4ha habitat aanwezig.
91E0_eutr (Ruigte Elzenbos): actueel 16,01 ha.
91E0_meso (Mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen): actueel 0,3199 ha
Complex 91E0_eutr/91E0_meso: 2,05 ha
Natuurdoel: behoud van actueel habitat.
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Kaart 22: Habitatkaart, versie 2014
1= 91E0_ruigt
2= 91 E0_ruigt/meso (80%), Rbbhf (10%), Rbbmc (10%),
3= 91E0_ruigt
4= 9190 (70 %)
5= 6430/Rbbhf
6= 6510_hu (20%), Rbbhc (60%), Rbbmr (20%)
7= 91E0_ruigt (70%), 91E0_meso (30%)
8= 3150/gh (100%)
9= 9190 (30%), gh (70%)
10= 91E0_ruigt

Natuurdoelen Halsche Beemden/Baarle Brugse Beemden
HABITAT

Actueel ha

Doel
ha

ha

3150

van nature eutrofe meren

0,134

+ 0,134

=

6430

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagand

0,4

+ 0,4

=

6510_hus

laaggelegen schraal hooiland

0,3

+ 0,3

=

9190

Oude zuurminnende eikenbossen

0,45

+ 0,45

=

91E0_ruigt/meso

Alluviale bossen

18,4

+ 18,4

=

REGIONAAL BELANGRIJKE BIOTOPEN
Volgens de BWK kaart komen er momenteel in het deelgebied Halsche Beemden/Baarle Brugse
Beemden 4 Rbb’s voor:
- Rbbhf, Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, in totaal 0,658 ha waarvan 0,256
ha in combinatie met bos.
- Rbbhc, dottergraslanden (1,054 ha). OP de BWK kaart staat een ruigte aangeduid (1,788 ha) als
dottergrasland wat het zeker niet is. Dit is op onderstaande kaart verwijderd.
- Rbbmr, Rietland en andere vegetaties van het rietverbond (0,738 ha)
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-

Rbbmc, Grote zeggenvegetaties. In totaal een beperkte oppervlakte van 0,256 ha in combinatie
met bos, door verdergaande successie zal dit Rbb op termijn verdwijnen.
Doel is het behoud van de huidige Rbb’s, oppervlaktes kunnen toenemen (vb door aankoop of
spontane verbossing), gelijk blijven of verminderen (bv door verdergaande successie richting bos).

Kaart 23: Ligging van de Rbb’s op BWK kaart versie 2014

Regionaal Belangrijke Biotopen Halsche Beemden/Baarle Brugse Beemden
Type
Rbbhf

Actueel ha

Doel ha

ha

Moerasspirearuigte met graslandkenmerken

0,658

-/=/+

Rbbhc

Dotterbloemgrasland

1,054

+

Rbbmr

Rietland en andere vegetaitie van het rietverbond

0,738

=/+

Rbbmc

Grote zeggenvegetatie

0,256

0

-0,256

Verdwijnt door successie

Leefgebied SOORTEN:
- Boomkikker komt momenteel niet in het gebied voor maar is te verwachten bij uitbreiding van
de populatie die in het Merkske aanwezig is. In de periode 2012 tem 2014 riepen er 3 mannetjes
thv de Gouverneursbossen. Iets ten noorden van het deelgebied.
- Kamsalamander komt voor in 2 poelen in de Halsche Beemden (B35 en B36)
- Zwarte specht broed jaarlijks (1 à 2 koppels) in het gebied.
- Bosbeekjuffer is een soort van hoogste Vlaamse prioriteit die vrij algemeen voorkomt, max. 25
imago’s op 1 dag in de Halsche Beemden en 5 te Baarle Brugse Beemden. in aan de Heikant.
Minimaal behoud van de huidige populatie.
- Weidebeekjuffer is een habitattypische soort en is thv Heikant heel algemeen (meer dan 150).
Behoud van de populatie.
- Nachtegaal (5 à 7 zp), Wielewaal (1 à 2 zp), Boompieper (2 à 3 zp), Roodborsttapuit (2 kp),
Grasmus, Matkop (2 à 3 kp), Boomklever (3 à 4 kp), Koekoek (1 à 2 zp) en Geelgors (0-1 zp) zijn
soorten van de hoogste Vlaamse prioriteit of habitat typische soorten die in het deelgebied of
aansluitend gebied voorkomen maar ook in de rest van het studiegebied.
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Soorten Halsche Beemden/Baarle Brugse Beemden
SOORT

Actueel
voorkomen

Doel

Boomkikker

0

25

+

roepende mannetjes

Kamsalamander

2

2

=

aantal poelen

Zwarte specht

1-2

1-2

=

aantal kp

Bosbeekjuffer

25

25

=

Weidebeekjuffer

150

150

=

Huidige ecologische waarde (hierboven niet besproken)
- De Halsche Beemden is op floristisch vlak een topgebied. Vooral soorten die afhankelijk zijn van
mineraal- en kalkrijk kwelwater kunnen algemeen voorkomen. In de graslanden vinden soorten
zoals Moerasstreepzaad, Knolsteenbreek, Dotterbloem, Slanke sleutelbloem, Echte
koekoeksbloem, Gevlekte orchis, Moesdistel, etc…
- De bossen kennen een rijke voorjaarsflora bestaande uit soorten zoals Bosanemoon, Speenkruid,
Muskuskruid, Dotterbloem, Slanke sleutelbloem, … Op een enkele plaats komt Dalkruid voor in
bos en houtkant.
- Oranjetipje en Bruin zandoogje zijn algemene dagvlinders in de graslanden.
- Er is onderzoek uitgevoerd naar nachtvlinders. In de Halsche Beemden zijn tot nu toe 351 soorten
waargenomen, in de Baarle Brugse Beemden 104. Er zijn indicatorsoorten vastgesteld voor
oudere bossen zoals Groenige orvlinder, Karmozijnrood weeskind en Esdoorntandvlinder, van
natte bossen zoals Elzenuil en van ruigtes en natte graslanden zoals Geelbruine rietboorder en
Valeriaandwergspanner.
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4.2.1.4.
Strikkeven
De afbakening van dit deelgebied bevat het huidige Strikkeven en de percelen die historisch bij het
ven hoorden. In het westen is het actueel bos en andere ‘groene’ gebieden meegenomen in de
afbakening. De landbouwgronden grenzend aan het Strikkeven zijn niet meegenomen omdat deze via
de RVK Zondereigen zijn ifv landbouw geoptimaliseerd. De afbakening bevat dus het ven zelf en een
deel van de aanpalende ‘hogere’ gronden, lokaal infiltratiegebied.
Op de BWK-kaart die dateert van voor de inrichtingswerken (en is dus gedateerd) is het gebied
ingekleurd variërend van ‘complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen’ tot
‘biologisch zeer waardevol’
Op een beperkt deel van de afbakening zijn er inrichtingswerken uitgevoerd, hierdoor blijft de BWKkaart voor een groot deel bruikbaar.
De belangrijkste biotopen op de biologische waarderingskaart zijn:
- Rbbsf: Vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem (1,3 ha)
- Rbbso: Vochtig wilgenstruweel op venige of zure grond (0,25 ha)
In 2015 – 2016 zijn er inrichtingswerken uitgevoerd door de RVK Zondereigen. Streefdoel van de
inrichtingswerken was het verbeteren van de natuurwaarde van het ven.
Volgende inrichtingswerken hebben plaatsgevonden:
- Deels leegpompen van het ven en verwijderen van overgrote deel van de vis.
- Afgraven van de venoever (diepte variërend van 20 tot 40 cm)
Huidig beheer:
- Periodiek maaien van de venoever.
De aanwezige, te realiseren HABITATS zijn:
- Er is geen actueel habitat aanwezig.
REGIONAAL BELANGRIJKE BIOTOPEN
Volgens de BWK kaart zijn er 2 RBB’s in het gebied aanwezig. Het betreft verschillende types vochtig
wilgenstruweel met een totale oppervlakte van meer dan 1,5 ha. Beide RBB’s zijn privé eigendom.
Uitbreiding van deze RBB’s is niet op korte termijn te realiseren.
Leefgebied SOORTEN
Sinds winter 2013-2014 overwintert er ieder jaar minstens 1 roerdomp in en rond het Strikkeven.
Het maximaal aantal waargenomen dieren is 3 (winter 2014-2015).
Het gebied wordt redelijk veel door vogels gebruikt tijdens de trek en gedurende het winterhalfjaar
om er te foerageren. Soorten die regelmatig pleisterend/foeragerend worden waargenomen zijn:
Lepelaar (max. 16) en Zwarte ooievaar.
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Kaart 24: Actuele situatie beheer TBO’s. Groen: afbakening perimeter, Blauw: ven + oevers
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4.3.

Profit

Visie
Er wordt geen commerciële exploitatie in het visiegebied nagestreefd.
Indirecte economische effecten en ecosysteemdiensten zijn wel van toepassing. Bijvoorbeeld:
- dienstensector in directe omgeving van visiegebied (café- en restaurant bezoek, overnachtingen,
…).
- Waterberging bij periodes met veel neerslag
Huidige economische functies
- Geen houtproductie, eventueel brandhout verkoop.
- Landbouw: gebruikovereenkomsten (voorlopig jaarlijkse concessies, in toekomst mogelijk
langlopende concessies)
- Imker: gebruik van gebied door imkers (vnl in bloeiperiode Reuzenbalsemien).
Toekomstvisie economische functies
Idem aan huidige economische functies.
Ecosysteemdiensten
- Waterberging,
- Biodiversiteit,
- …
Swot
Sterktes:
- Horecagelegenheid in de buurt (café’s, hoeveijs, BC De Klapekster, …)
Zwaktes:
- Abiotiek: nat tot zeer nat terrein  weinig geschikt voor recreatie (enkel niche), of economische
exploitatie (bosbouw, …)
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is nabij! 2009
- Nieuwsbrief herintroductie boomkikker Noord-Brabant. Nieuwsbrief 3. Een noodzakelijke vertraging!
2009
- Nieuwsbrief herintroductie boomkikker Noord-Brabant. Nieuwsbrief 1 – 2010.
- Nieuwsbrief herintroductie boomkikker Noord-Brabant. Nieuwsbrief 2 – 2010.
- Nieuwsbrief herintroductie boomkikker Noord-Brabant. Nieuwsbrief 1 – juni 2012.
- Nieuwsbrief herintroductie boomkikker Noord-Brabant. Nieuwsbrief 1 – maart 2013.
- Nieuwsbrief herintroductie boomkikker Noord-Brabant. Nieuwsbrief 1 – januari 2014.
Knoflookpad
- Bosman, W., Struijk, R.P.J.H. & W. Spencer, 2016. Bijplaatsing en herintroductie van de Knoflookpad in
Noord-Brabant in de periode 2012-2016. Pilots in ’t Hurkske, ’t Merkske en het gebied Strijper Aa &
Gastese heide. Rapportnummer 2014.010. Stichting RAVON & Natura Artis Magistra. 63p.
- Struijk, R.P.J.H. Bosman, W. en W. Spencer, 2013. Bijplaatsing en herintroductie van de Knoflookpad in
Noord-Brabant in de periode 2012 en 2013. Pilots in ’t Hurkske, ’t Merkske en het gebied Strijper Aa &
Gastese heide. Stichting RAVON & Natura Artis Magistra. Amsterdam.
- Struijk, R.P.J.H., Bosman, W. Bakker, T. & P.J.J. van den Munckhof, 2012. Herintroductie van de
knoflookpad in ’t Merkske. Voorstudie naar haalbaarheid. Stichting RAVON & Staatsbosbeheer Regio
Zuid.
- Nieuwsbrief, Nieuwe leefgebieden voor de knoflookpad in Noord-Brabant, Nieuwsbrief 1 – februari
2012. Natuurbalans – Limes Divergens BV, Nijmegen.
- Nieuwsbrief, Nieuwe leefgebieden voor de knoflookpad in Noord-Brabant, Nieuwsbrief 3 – oktober
2012. Natuurbalans – Limes Divergens BV, Nijmegen.
- Nieuwsbrief, Nieuwe leefgebieden voor de knoflookpad in Noord-Brabant, Nieuwsbrief 4 - Een overzicht
van de resultaten in 2013. Natuurbalans – Limes Divergens BV, Nijmegen.
Heikikker
- Schut, D., 2016. Heikikker dal van ’t Merkske. Habitat geschiktheid en kansen voor herkolonisatie.
Natuurbalans – Limes Divergens BV, Nijmegen.
Pimpernelblauwtje
- Herintroductie Pimpernelblauwtje (Maculinea teleius) en Donker pimpernelblauwtje (M. nausithous) in
Nederland 1990, 1992, Irma Wynhoff
- Plan Pimpernel, 1999, Jef Leestmans en Tom Verschraegen
59

Dagvlinders
- Stip, A. & I. Wynhoff (2016). Kansen voor prioritaire dagvlinders in het Merkske. Rapport VS2016.002,
De Vlinderstichting, Wageningen.
Varia
- Monitoring, nieuwsbrief vrijwilligers ’t Merkske, najaar 2010.
- Nieuwsbrief vrijwilligers ’t Merkske, monitoringsresultaten 2011.
- Nieuwsbrief vrijwilligers het Merkske, najaar 2012, monitoringsresultaten.
- Nieuwsbrief het Merkske, januari 2014, monitoringsresultaten 2013.

7. Bijlages
-
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Bijlage 1. Afgravingsdiepte bouwvoor (werken RVK Zondereigen)
Bijlage 2. Poelen met nrs

Deel 2

Inventaris
-

Inventarisatiegegevens - Algemene kenmerken
Grasland kenmerken
Bos en struweel kenmerken
Kwaliteitsbeoordeling van actueel EU habitat en RBB

8. Inventarisatiegegevens - Algemene kenmerken
8.1.
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Beschrijving ecotopen

actuele vegetaties
In de beheereenheden werden de voorkomende bwk types bepaald en het aandeel ingeschat. Van een
aantal ecotopen (akker, moeras, open water, ruigte) is dat niet gebeurd omdat de
basisinventarisatieformulieren nog niet beschikbaar waren.
Bij de graslanden zijn de hp-types het meest vertegenwoordigd. Bij de bossen is dat het mesotroof
elzenbroek: vm.

Landschap

BWK

Akker
Akker
Akker

akker
akker/ ruigte
hx

Andere
Andere
Bos
Bos

?
niet begroeid
?
lhb

Bos
Bos
Bos
Bos

n
na que
qb
vm

Bos

vn

Bos

vo

Bos
Grasland
Grasland

vr
?
ha

Grasland
Grasland

ha°
hc

Grasland
Grasland

hc°
hj

Grasland

hjb

Grasland

hm

Grasland
Grasland
Grasland

hp
hp(r)*
hp*

Grasland
Grasland
Grasland

hp* - hj
hp*/hchpr*

Grasland

hr
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code_naam

hx - zeer soortenarme; ingezaaide graslanden
(vaak tijdelijk)

lhb - populierenaanplant op vochtige grond met s
en b abundant
n - Jong bosbestand
qb - eiken-berkenbos (Querco-Betuletum)
vm - mesotroof elzenbos met zeggen (Carici
elongatae-Alnetum)
vn - nitrofiel alluviaal elzenbos (MacrophorbioAlnetum)
vo - oligotroof elzenbos met veenmossen
(Sphagno-Alnetum)
vr - recent valleibos
ha - struisgrasvegetatie op zure bodem (Buntgrasen Struisgras-orde en verwante gemeenschappen)
hc - vochtig; licht bemest grasland
(dotterbloemhooiland; Calthion)
hj - vochtig; licht bemest grasland gedomineerd
door russen (Pitrus en Zeegroene rus; geen
Veldrus)
hjb - door russen gedomineerd grasland met
boom- of struikopslag
hm - niet bemest; vochtig pijpenstrootjesgrasland
(Molinion)
hp - soortenarm permanent cultuurgrasland
hp* - soortenrijk permanent cultuurgrasland met
relicten van halfnatuurlijke graslanden

hpr* - soortenrijk weilandcomplex met veel sloten
en/of microreliëf
hr - verruigd grasland

Oppervlakte
(ha)
1,04
0,85
0,61

Opp
aandeel
0,79%
0,64%
0,46%

0,33
0,28
11,06
2,40

0,25%
0,21%
8,35%
1,81%

3,50
0,81
0,98
18,91

2,64%
0,61%
0,74%
14,28%

2,69

2,03%

5,17

3,91%

2,26
0,30
4,43

1,71%
0,23%
3,34%

2,73
7,12

2,06%
5,37%

1,79
5,71

1,35%
4,31%

0,96

0,72%

0,63

0,48%

6,49
0,41
15,52

4,90%
0,31%
11,72%

3,56
0,93
9,05

2,69%
0,70%
6,83%

6,61

4,99%

Grasland

hx

Grasland
Heide

poel
geplagd, nog geen
vegetatie
ven
?
moerasvegetatie
riet
Ae

Heide
Moeras
Moeras
Moeras
Open
water
Open
water
Open
water
Open
water
Ruigte
Ruigte

hx - zeer soortenarme; ingezaaide graslanden
(vaak tijdelijk)

1,96

1,48%

0,06
2,27

0,04%
1,71%

2,27
0,45
0,05
1,56
0,26

1,71%
0,34%
0,04%
1,18%
0,20%

0,05

0,04%

poel

1,12

0,84%

Poel/ zitplaats

0,06

0,05%

?
hc

1,55
0,16

1,17%
0,12%

1,34

1,01%

0,16
0,18
1,84

0,12%
0,14%
1,39%

ao

Ruigte

hp*

Ruigte
Struweel
Struweel

poel
sf
sz

ae - eutrofe plas (diverse
plantengemeenschappen)
ao - oligotroof tot mesotroof water

hc - vochtig; licht bemest grasland
(dotterbloemhooiland; Calthion)
hp* - soortenrijk permanent cultuurgrasland met
relicten van halfnatuurlijke graslanden
sf - wilgenstruweel
sz - spontane opslag van bomen en struiken op
voormalig niet-bos

TOTAAL

132,44

actuele Europese habitats en RBB’s
32 % van de oppervlakte van het domein bestaat actueel uit Europese habitats of regionaal belangrijke
biotopen. Het mesotroof elzenbroek (91EO-vm) komt het meest voor (14%), gevolgd door het Regionaal
Belangrijke Biotoop rbbhc: de Dottergraslanden (8%). Zie kaart MM Actuele habitats en rbbs_topo in
bijlage.
Landschap
Bos

Habitat
91E0_vm

Bos
Bos

91E0_vn
91E0_vo

Grasland
Grasland

6230
6410_ve

Grasland
Grasland
Ruigte
Struweel

rbbhc
rbbzil
rbbhc
rbbsf

Code_naam
91E0_vm - mesotroof broekbos om minder voedselrijke
plaatsen
91E0_vn - Ruigt-Elzenbos
91E0_vo - oligotroof broekbos incl elzen-berkenbroekbos en
berkenbroekbos
6230 - Nardus graslanden
6410_ve - Basenarme blauwgraslanden incl.
veldrusassociatie
rbbhc - dotterbloemgrasland
rbbzil - zilverschoongrasland
rbbhc - dotterbloemgrasland
rbbsf - moerasbos van breedbladige wilgen

Oppervlakte
18,91

Aandeel_opp
14,3%

2,69
5,17

2,0%
3,9%

0,229
0,63

0,2%
0,5%

10,96
3,73
0,16
0,18

8,3%
2,8%
0,1%
0,1%

42,66
8.2.
Beschrijving standplaats
Bodemkaart met beheerindeling toevoegen.
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8.3.
Bijzondere elementen
Opmerking: Niet in alle beheereenheden werden gegevens verzameld – zo werden er geen opnamen
gemaakt in de volgende bestanden: M&M, 1, a; M&M, 11, a; M&M, 12, a; M&M, 13, b; M&M, 17, a; M&M,
19, b; M&M, 24, a; M&M, 25, a; M&M, 26, a; M&M, 27, a; M&M, 3, a; M&M, 35, b; M&M, 4, a; M&M, 42,
a; M&M, 8, a; M&M, 9, a; Moer, 15, a; Moer, 15, a; Moer, 16, a; Moer, 17, a; Moer, 17, b; Moer, 19, c;
Moer, 7, a; Moer, 8, b; Moer, 9, a; Nmark, 1, a; Nmark, 2, a; Nmark, 2, b; Nmark, 2, c; Nmark, 3, b; Nmark,
4, a; Nmark, 4, b
KLE’s en Bijzondere natuurelementen
KLE
Alleenstaande bomen

Beheereenheden
M&M, 15, a; M&M, 20, a; M&M, 21, a; M&M, 35, a; M&M, 37, a;
M&M, 50, a; M&M, 55, a; M&M, 7, a
Beek, sloot
M&M, 15, a; M&M, 31, a; M&M, 34, a; M&M, 36, a; M&M, 37, a;
M&M, 37, b; M&M, 39, a; M&M, 40, a; M&M, 40, b; M&M, 41, a;
M&M, 43, a; M&M, 44, a; M&M, 45, a; M&M, 46, a; M&M, 47, a;
M&M, 48, a; M&M, 51, a; M&M, 51, b; M&M, 53, a; M&M, 7, a;
Moer, 12, a; Moer, 13, a; Moer, 17, a; Moer, 21, a; Moer, 22, a; Moer,
23, b; Moer, 24, b; Moer, 25, a; Moer, 25, b; Moer, 8, a
Bosje, verbossing
M&M, 36, a; M&M, 37, a; M&M, 38, a; M&M, 39, a; M&M, 40, a;
M&M, 40, b; M&M, 41, a; M&M, 5, a; M&M, 51, a; M&M, 51, b;
M&M, 53, a; M&M, 6, a; Moer, 3, a
Bron- of kwelzone
Moer, 12, a; Moer, 13, a; Moer, 5, a; Moer, 9, a
Dreef of bomenrij
M&M, 5, a; M&M, 6, a; Moer, 1, a; Moer, 2, a; Moer, 3, a
graft
M&M, 7, a
houtkant
M&M, 18, a; M&M, 2, a; M&M, 28, a; M&M, 29, a; M&M, 30, a;
M&M, 31, a; M&M, 34, a; M&M, 35, a; M&M, 40, a; M&M, 40, b;
M&M, 41, a; M&M, 43, a; M&M, 44, a; M&M, 45, a; M&M, 51, a;
M&M, 51, b; M&M, 52, a; Moer, 1, a; Moer, 25, b; Moer, 3, a
knotbomen
M&M, 36, a
Perceelsrandbegroeiing Moer, 12, a
of berm
Poel, vijver, ofven
M&M, 14, a; M&M, 15, a; M&M, 18, a; M&M, 19, a; M&M, 22, a;
M&M, 23, a; M&M, 28, a; M&M, 29, a; M&M, 30, a; M&M, 33, a;
M&M, 34, a; M&M, 35, a; M&M, 37, a; M&M, 39, a; M&M, 40, a;
M&M, 40, b; M&M, 41, a; M&M, 43, a; M&M, 44, a; M&M, 45, a;
M&M, 47, a; M&M, 51, a; M&M, 51, b; M&M, 52, a; M&M, 55, a;
M&M, 7, a; Moer, 12, a; Moer, 17, a; Moer, 20, a; Moer, 21, a; Moer,
22, a; Moer, 23, b; Moer, 24, a; Moer, 24, c; Moer, 25, a; Moer, 25,
b; Moer, 6, b; Moer, 8, aNmark, 1, a; SV, 1, a
struweel
M&M, 5, a; M&M, 6, a; Moer, 12, a
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Bijzondere dier- of plantensoorten
In grasland:
Beheereenheid
Bijzondere plantensoorten
M&M, 10, a
sporadisch gevlekte orchis aan zuidrand
M&M, 18, a
Grote pimpernel in ZW-hoek
M&M, 29, a
Schild ereprijs, Kleine watereppe, Gevleugeld hertshooi, Tweerijige zegge,
Waterpostelein
M&M, 30, a
In greppels Geelgroene zegge, Gewone waterbies ,Waterviolier, Kleine
watereppe, Grote egelskop
M&M, 31, a
Moeraskartelblad; Geelgroene zegge frequent Blauwe zegge; Liggend
vetmuur;
M&M, 34, a
Penningkruid
M&M, 36, a
Mannagras dominant! Op 60% van opp;
M&M, 40, a
Voor geplagd deel: Trekrus; Kleine zonnedauw; Kruipganzerik; Gewoon
haarmos; Grijs kronkelsteeltje; Moeraswolfsklauw en occasioneel
Geelgroene zegge (Gewone en Dwergzegge)
M&M, 40, b
In deel pitrus: Kamgras; Gewone waterbies; Waternavel
M&M, 43, a
In poel: Veelstengelige waterbies en Pilvaren aanwezig
M&M, 46, a
Pilzegge; wilde bertram; veelbloemige veldbies; Geelgroene zegge; Uitstaand
vetmuur; Zilverschoon;
M&M, 47, a
Geelgroene zegge en Liggend vetmuur frequent aanwezig; Grote egelskop;
Gevleugeld hertshooi; Bleke zegge; Blauwe zegge/
Zilverschoon en Hazezegge op droger deel
M&M, 5, a
Poelruit in het rietgedeelte.
M&M, 50, a
Zilverschoon
M&M, 51, a en
Bedekking Ruw beemdgras en Gestreepte witbol 90%
M&M, 51, b
M&M, 52, a
Geelgroene zegge
Moer, 10, a
Moeraskartelblad
Moer, 11, a
Waterdrieblad; Wateraardbei; Zeegroene muur; Kleine ratelaar;
Moeraskartelblad; Grote boterbloem
Moer, 14, a
Zeegroene muur
Moer, 19, a
20%Tormentil; Grote pimpernel; Waternavel; orchideeën sp; 5% Sterzegge;
veenmos; Moerasviooltje; Zompzegge; Wateraardbei; Klokjesgentiaan;
Dophei;
Moer, 19, b
Sterzegge; 60% Moerasstruisgras; Duizendknoopfonteinkruid; Schildereprijs;
Gewone waterbies; Zompzegge; Knolrus
Moer, 21, a
Grote pimpernel; Moerasbeemdgras
Moer, 23, a
Geelgroene zegge; Pilvaren;
Moer, 6, a
In nat deel Moeraskartelblad; ca 40% Zompzegge aanwezig!; Pilvaren 20%;
Waterviolier; Geelgroene zegge
Moer, 6, b
Moeraskartelblad; Pilvaren; Sterzegge; Hazezegge
Moer, 8, a
Door de hoge bedekking Moerasvergeet-mij-nietje en Zomprus is tussen de
biezeknoppen Rbbzl-Hp hp* aanwezig.
Hoge cyperzegge; Sterzegge; Zompzegge; Hazezegge; Bonte wikke
Moer, 16, a
Blauwe zegge, Geelgroene zegge, Snavelzegge
Nmark, 1, a
Veenwortel
Nmark, 3b
Blauwe zegge, Geelgroene zegge
SV, 1, a
Kleine zonnedauw; Waterpostelein
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In bos:
Beheereenheid
M&M, 37, b
M&M, 53, a
M&M, 8, a
Moer, 13, a
Moer, 15, a
Moer, 2, a
Moer, 24, a
Moer, 24, b
Moer, 24, c

Bijzondere plantensoorten
Watertorkruid; Kleine watereppe; Geelgroene zegge frequent
Dotterbloem; Slanke sleutelbloem
Dalkruid
Moerasvaren
Melkeppe; Dalkruid; Kruldistel
In beukendreef een Knolsteenbreek aanwezig
Bleke zegge; Gewoon struisriet; Gewoon vingerhoedskruid
In sloot Waterviolier
In vijver Wateraardbei

invasieve soorten
In grasland:
Beheereenheid
M&M, 2, a
SV, 1, a
M&M, 5, a
M&M, 7, a
Moer, 6, a
Moer, 6, b

Invasieve soort
Douglaspluimspirea
Douglaspluimspirea
Reuzenbalsemien
Sach_Duizendknoop
Watercrassula
Watercrassula

In bos:
Beheereenheid
M&M, 53, a
Moer, 17, a
Moer, 20, a
Moer, 24, a
Moer, 24, a
Moer, 24, c
Moer, 24, c
Moer, 24, c
Moer, 3, a
Moer, 3, a
Moer, 4, a
Nmark, 1, a

Invasieve soort
Bedekking (%)
Witte kornoelje
Reuzenbalsemien
Witte kornoelje
Bamboe
Reuzenbalsemien
5
Bonte gele dovenetel
1
Pontische rododendron, bamboe
Reuzenbalsemien
Bastaardspirea
Reuzenbalsemien Pontische rododendron
Reuzenbalsemien
1
Reuzenbalsemien
10

Cultuurhistorische elementen
Komen niet voor.
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Infastructuurelementen
In alle geïnventariseerde beheereenheden werden de infrastructuurelementen genoteerd.
Beheereenheid

Infrastructuur

M&M, 15, a
M&M, 2, a
M&M, 20, a
M&M, 35, a
M&M, 40, a, M&M, 40, b en M&M, 41, a
M&M, 40, a, M&M, 40, b en M&M, 41, a
M&M, 43, a
M&M, 44, a
M&M, 45, a
M&M, 55, a
Moer, 12, a
Moer, 14, a
Moer, 15, a
Moer, 20, a
Moer, 22, a
Moer, 23, b
Moer, 25, a
Moer, 25, b
Moer, 3, a
Moer, 4, a
Nmark, 1, a
SV, 1, a

zitbank
zitbank , infobord
zitbank
zitbank
knuppelpad
slagboom, omheining
omheining
omheining
zitbank
slagboom, omheining
zitbank, dam om waterpeil te regelen
zitbank
brugjes aan oostzijde bestand
brug
slagboom
zitbank
Zitbank, vuilbak
slagboom, knuppelpad
omheining
slagboom
slagboom
omheining

Gekende milieuproblemen
In volgende beheereenheden werden enkele milieuproblemen opgemerkt.
Beheereenheid
M&M, 40, a en/of M&M, 40, b en/of M&M, 41, a
Moer, 2, a
Moer, 4, a
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Knelpunten
Bos ligt vol met kampvuurtjes
Plastic afval aanwezig
Ontwatering

9. Grasland

Niet in alle beheereenheden werden gegevens verzameld – zo werden er geen opnamen gemaakt in de
volgende bestanden: M&M, 1, a; M&M, 12, a; M&M, 17, a; M&M, 24, a; M&M, 25, a; M&M, 27, a; M&M,
3, a; M&M, 4, a; M&M, 9, a; Moer, 15, a; Moer, 15, a; Moer, 16, a; Moer, 17, a; Moer, 9, a;
Graslandfasen

Graslandfasen

Beheereenheden

Opp (ha)

Fase 0

M&M, 19, a; ; M&M, 20, a

1,96

Fase 1

M&M, 10, a M&M, 16, a M&M, 2, a; M&M, 34, a; M&M, 35, a; M&M, 36, a;
M&M, 38, a; M&M, 51, a; M&M, 51, b ; M&M, 6, a; M&M, 7, a; Moer, 23, b;
Nmark, 1, a

18,98

M&M, 14, a M&M, 21, a; M&M, 23, a; M&M, 28, a; M&M, 29, a; M&M, 30, a;
M&M, 31, a; M&M, 39, a ; M&M, 43, a; M&M, 44, a; M&M, 50, a; M&M, 55, a; ;
M&M, 7, a; Moer, 17, b; Moer, 24, b; M&M, 48, a; M&M, 52, a; M&M, 54, a;
Nmark, 3, a;

27,06

M&M, 15, a; ; M&M, 18, a M&M, 40, a; M&M, 40, b; M&M, 42, a ; M&M, 46, a;
M&M, 47, a; Moer, 18, a; ; Moer, 19, b; Moer, 19, c; Moer, 21, a ; Moer, 25, a;
Moer, 25, b Moer, 7, a; Moer, 8, a; Moer, 16, a; Nmark, 1, a; Nmark, 2, a Nmark,
4, a; Nmark, 4, b

28,49

M&M, 45, a; Moer, 10, a; Moer, 11, a; Moer, 14, a ; Moer, 19, a ; Moer, 23, a;
Moer, 6, a; Moer, 6, b; Nmark, 3, b;

23,40

Fase 2

Fase 3

Fase 4

60,24

De verdeling van de graslandfasen over de verschillende beheereenheden zijn zichtbaar op kaart MM
graslandfasen_topo in bijlage. Deze graslandfasen zijn sterk richtinggevend voor de timing van het
maaibeheer van deze graslanden (verdere omvorming dan wel bestendiging van de huidige kwaliteit van
de habitats)
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10. Bos en struweel
vegetatiestructuur
In elke geïnventariseerde beheereenheid werd de bedekking van boom-, struik-, kruid- en moslaag
genoteerd, alsook het aandeel niet begroeide oppervlakte.
Beheereenheid
M&M, 1, a
M&M, 12, a
M&M, 17, a
M&M, 24, a
M&M, 25, a
M&M, 27, a
M&M, 3, a
M&M, 33, a
M&M, 37, a
M&M, 37, b
M&M, 4, a
M&M, 41, a
M&M, 5, a
M&M, 9, a
M&M, 53, a
Moer, 1, a
Moer, 12, a
Moer, 13, a
Moer, 15, a
Moer, 16, a
Moer, 2, a
Moer, 20, a
Moer, 24, a
Moer, 24, b
Moer, 24, c
Moer, 3, a
Moer, 3, b
Moer, 4, a
Moer, 5, a
Moer, 9, a
Nmark, 3, c

Boomlaag
100
100
95
100
100
70
100
100
10
0
80
100
100
75
100
20
70
80
100
60
90
90
100
0
100
10
0
99
85
60
95

Struiklaag
15
20
5
15
100
2
50
50
5
5
5
5
30
3
40
80
50
70
80
60
80
40
20
100
60
80
0
70
100
40
20

Kruidlaag
100
100
100
100
100
100
100
30
100
100
100
60
100
100
90
100
95
80
99
100
60
99
90
100
90
100
100
70
80
90
70

Moslaag

Naakte bodem

1

70

80

1

20

40

10
40
90
80
70

5
0
1
20
1

60
40
5
90
40
30

0
1
10
0
1
0

20
80
80

20
1
10

Vegetatiestructuur niet gemeten: M&M, 49, a; Moer, 17, a; Moer, 9, a.

69

Aspectbepalende kruidachtigen
In elke geïnventariseerde beheereenheid werden de kruidsoorten genoteerd die het aspect van de
vegetatie bepalen. Dit zijn die soorten die het meest opvallend zijn bij een eerste blik op de vegetatie.
Beheereenheid
M&M, 1, a
M&M, 12, a
M&M, 17, a
M&M, 24, a
M&M, 25, a
M&M, 27, a
M&M, 3, a
M&M, 33, a
M&M, 37, a
M&M, 37, b
M&M, 4, a
M&M, 41, a
M&M, 49, a
M&M, 5, a
M&M, 53, a
M&M, 9, a
Moer, 12, a
Moer, 13, a
Moer, 15, a
Moer, 16, a
Moer, 17, a
Moer, 2, a
Moer, 20, a
Moer, 24, a
Moer, 24, b
Moer, 24, c
Moer, 3, a
Moer, 3, b
Moer, 4, a
Moer, 5, a
Moer, 9, a
Nmark, 1, a
Nmark, 3, c
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Aspectbepalende kruidachtigen in bosbestanden
B stekelvaren , Braam
Brandnetel , Stijve zegge , Ruw beemdgras , Moeraswalstroo , Bitterzoet
Riet , Brandnetel , Kleefkruid , Hondsdraf , Moeraszegge
Moeraszegge , Riet , Sm stekelvaren , B stekelvaren , Wilde kamperfoei
Riet , Pijpestrootje , B stekelvaren , Wilde kamperfoeli , Braam
Brandnetel , Kleefkruid , Speenkruid , Ruw beemdgras , Riet
Brandnetel , Braam , Kleefkruid , Speenkruid , Riet
Bitterzoet, Grote egelskop s.l., Hazezegge, Hennegras, Rietgras, Stijve zegge, Waterzuring, Wolfspoot
Riet , Brandnetel , Grote vossestaart , Braaam , Kleefkruid
Pitrus , Brandnetel , Riet , Watermunt , Hondsdraf
Braam , Riet , Grote vossestaart , Kleefkruid , Brandnetel
Adelaarsvaren, Bochtige smele, Brede stekelvaren, Gewone salomonszegel, Pijpestrootje, Rankende helmbloem
Gladde witbol, Klimop
Riet , Rietgras , Kleine watereppe , Bitterzoet , Wolfspoot
Boszegge, Dotterbloem, Framboos, Hondsdraf, Mannagras, Moerasspirea, Moeraszegge, Riet, Wijfjesvaren,
Zwartsteel
Brandnetel , Kleefkruid , Riet , R balsemein , Smeerwortel
Biezeknoppen, Bitterzoet, Bosveldkers, Elzenzegge, Hennegras, Holpijp, Lidrus, Mannagras, Moerasspirea,
Moeraswalstro, Riet, Watermunt, Wijfjesvaren, Wolfspoot
Biezeknoppen, Bitterzoet, Bosveldkers, Hazezegge, Hennegras, Hondsdraf, Mannagras, Moerasspirea, Moerasvaren,
Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraswalstro, Penningkruid, Pijpestrootje, Pinksterbloem, Riet, Rietgras, Snavelzegge,
Watermunt, Waterpeper, Waterviolier
Hazezegge, Hennegras, Hoge cyperzegge, Moerasspirea, Moeraswalstro, Riet, Stijve zegge, Wolfspoot, Zwarte bes
Braam , B stekelvaren , Hennegras , Kale jonker , Ruwe smele
Adderwortel, Brede stekelvaren, Drienerfmuur, Hennegras, Kale jonker, Moeraszegge, Ruwe smele, Wijfjesvaren,
Wilde kamperfoelie, Wolfspoot, Zwarte bes
Adelaarsvaren, Biezeknoppen, Pilzegge, Struikhei, Veelbloemige, veldbies s.l., Wijfjesvaren, Zompzegge
Hop, Kleefkruid
Hennegras, Riet
Pitrus , M rolklaver , Brandnetel , Ruw beemdgras , Lidrus
Echte koekoeksbloem, Echte valeriaan, Gele lis, Gewone braam, Gewone smeerwortel, Grote kattestaart, Grote
wederik, Hennegras, Hoge cyperzegge, Kale, jonker, Moeraswalstro, Moeraszegge, Riet, Stijve zegge, Watermunt,
Wijfjesvaren, Wolfspoot
Echte, koekoeksbloem, Gestreepte, witbol, Pijpestrootje
Gestreepte witbol , Berk , Kleine ooievaarsbek , Paardenbloem , Gewoon struisgras
Aalbes, Biezeknoppen, Bitterzoet, Bosbies, Bosveldkers, Elzenzegge, Framboos, Gewone, salomonszegel, Hoge
cyperzegge, Mannagras, Moeraswalstro, Pijpestrootje, Riet, Veenbloembies, Zwarte bes
Aalbes, Biezeknoppen, Bitterzoet, Bleke, zegge, Bosbies, Bosveldkers, Dubbelloof, Echte valeriaan, Elzenzegge,
Framboos, Holpijp, Moerasspirea, Moeraswalstro, Riet, Wijfjesvaren, Wolfspoot, Zwarte bes
Biezeknoppen, Bitterzoet, Bosveldkers, Egelboterbloem, Framboos, Hennegras, Holpijp, Hondsdraf, Lidrus,
Mannagras, Mannetjesvaren, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moeraswalstro, Moeraszegge, Pinksterbloem, Riet,
Watermunt, Wijfjesvaren, Wolfspoot
Fiorinegras, Gestreepte witbol, Gewone braam, Grote brandnetel, Hondsdraf, Klimop, Reuzenbalsemien, Ruw
beemdgras
Braam , Gladde witbol , Speenkruid , Klimop , Hondsdraf

Struik- en boomsoorten per beheereenheid in boom-, struik- en kruidlaag
In elke geïnventariseerde beheereenheid in bos werden de vijf meest voorkomende houtige soorten en
hun bedekking in boom-, struik- en kruidlaag opgetekend.
Beheer
Eenheid
M&M, 1, a
M&M, 1, a
M&M, 3, a
M&M, 3, a
M&M, 4, a
M&M, 4, a
M&M, 5, a
M&M, 5, a
M&M, 9, a
M&M, 9, a
M&M, 12, a
M&M, 12, a
M&M, 17, a
M&M, 17, a
M&M, 24, a
M&M, 24, a
M&M, 25, a
M&M, 25, a
M&M, 27, a
M&M, 27, a
M&M, 33, a
M&M, 33, a
M&M, 37, a
M&M, 37, a
M&M, 37, b
M&M, 37, b
M&M, 37, b
M&M, 38, a
M&M, 40, a

B
S
B
S
B
s
B
S
B
S
B
S
B
S
B
S
B
S
B
S
b
s
B
S
S
s
k
s
b

Grove den 90
W lijsterbes 10
Zw els 60
Eu vogelkers 40
Populier 70
Gr wilg 5
Zw els 100
Gr wilg 10
Zw els 40
W lijsterbes 1
Zw els 100
W lijsterbes 1
Balsem populier 90
Zomereik 1
Zw els 100
Berk 10
Berk 70
W lijsterbes 70
Zw els 70
Gr wilg 1
Zwarte els 80 %
Grauwe wilg 50 %
Zomereik 10
Zomereik 1
Schietwilg 90
Grove den 5 %
Grauwe wilg 90 %
Schietwilg 40 %
Zachte berk 80 %

Zomereik 5
Berk 5
Cannada populier 60
Gr wilg 5
Zomereik 5
Eu vogelkers 1
Berk 1
Vlier 1
Berk 30
Gr wilg 1
Zomereik 1
Gr wilg 10
Zomereik 1
Berk 1
Gr wilg 5
W lijsterbes 5
Zomereik 70
Spork 1
Balsem populier 1
Vlier 1
Zachte berk 10 %
Katwilg 1 %

Berk 30
Hazelaar 1
Berk 5
Vlier 1
Berk 1

Gr wilg 5
Cannada populier 1

M&M, 40, a
M&M, 40, a
M&M, 40, b

s
k
b

Wilde lijsterbes 3 %
Sporkehout 1 %
Zachte berk 80 %

Gewone vlier 1 %

M&M, 40, b
M&M, 40, b
M&M, 41, a

s
k
b

Wilde lijsterbes 3 %
Am vogelkers 1 %
Zachte berk 80 %

Fijnspar 1 %

M&M, 41, a
M&M, 41, a
M&M, 49, a
M&M, 49, a
M&M, 49, a
M&M, 53, a
M&M, 53, a
M&M, 53, a
Moer, 1, a
Moer, 1, a
Moer, 1, a
Moer, 3, a
Moer, 3, a
Moer, 3, a
Moer, 3, b
Moer, 3, b
Moer, 3, b
Moer, 4, a
Moer, 4, a
Moer, 4, a
Moer, 5, a
Moer, 5, a

s
k
b
s
k
b
s
k
b
s
k
b
s
k
B
S
K
b
s
k
b
s

Wilde lijsterbes 3 %
Am vogelkers 1 %
Zomereik 60 %
Am vogelkers 5 %
Vogelkers 1 %
Zachte berk 100 %
Gewone vlier 40 %
Gewone vlier 5 %
Zomereik 10 %
Zomereik 20 %
Zomereik 60 %
Beuk 20 %
Zomereik 60 %
Zomereik 10 %
0
0
Berk 60
Zwarte els 60 %
Zachte berk 60 %
Zachte berk 1 %
Zwarte els 60 %
Wilde lijsterbes 60 %

Gewone vlier 1 %
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soort1

soort2

Katwilg 1 %
Canadapopulier 1 %
Fijnspar 70 %

Fijnspar 70 %

Fijnspar 70 %

Zwarte els 10 %
Zachte berk 1 %
Zwarte els 1 %
Grauwe wilg 1 %
Gewone es 1 %
Zwarte els 1 %
Sporkehout 1 %
Gelderse roos 1 %
Zomereik 10 %
Ame eik 1 %
Gewone es 1 %
0
0

soort3

soort4

soort5

Zomereik 20
W lijsterbes 1
Eu vogelkers 1

Es 1
Hulst 1
Zw els 5

Eu vogelkers 1
Populier 1
Vlier 1
Berk 1
Eu vogelkers 1
Berk 1
Gr wilg 1
Berk 10
Eu vogel 1
Grove den 1
Berk 20

Zw bes 20
Zomereik 1

Esdoorn 1

Boskers 1
Zw bes 10
Schietwilg 1
Eu vogelkers 1

Eu vogelkers 1

Zw els 20
Gr wilg 10

W lijterbes 1
Eu vogelkers 5

Eu vogelkers 1

Witte kornoeile 1

Hazelaar 1

Zomereik 10 %

Canadapopulier 5
%

Wilde lijsterbes
1%

Zomereik 10 %

Canadapopulier 5
%

Wilde lijsterbes
1%

Zomereik 10 %

Canadapopulier 5
%

Wilde lijsterbes
1%

0
0

0
0

Am eik 1 %

Schietwilg 1 %

0
0

Zomereik 30 %
Sporkehout 10 %

Ratelpopulier 1 %
Ratelpopulier 1 %

Schietwilg 20 %
Zwarte els 20 %

Grauwe abeel 1 %
Gelderse roos 10 %

Grauwe wilg 1 %

Moer, 5, a
Moer, 9, a
Moer, 9, a
Moer, 9, a
Moer, 12, a
Moer, 12, a
Moer, 12, a
Moer, 13, a

k
b
s
k
b
s
k
b

Vogelkers 50 %
Zwarte els 60 %
Zwarte els 10 %
Zwarte els 1 %
Zwarte els 60 %
Vogelkers 20 %
Zomereik 1 %
Zwarte els 60 %

Zachte berk 10 %
Grauwe wilg 20 %
Gelderse roos 1 %

Grauwe abeel 1 %
Schietwilg 10 %

Grauwe wilg 10 %
Zwarte els 10 %

Schietwilg 5 %
Ruwe iep 1 %

Winterlinde 1 %

Zomereik 40 %

Schietwilg 20 %

Zachte berk 10 %

Moer, 13, a

s

Grauwe wilg 40 %

Vogelkers 30 %

Wilde lijsterbes 10 %

Amerikaans
krenteboompje 1
%

Moer, 13, a
Moer, 15, a
Moer, 15, a
Moer, 15, a
Moer, 16, a
Moer, 16, a
Moer, 17, a
Moer, 17, a
Moer, 17, a
Moer, 2, a

k
b
s
k
B
S
b
s
k
b

Ame vogelkers 1 %
Zwarte els 60 %
Grauwe wilg 50 %
Vogelkers 1 %
Populier 30
Eu vogelkers 20
Zwarte els 70 %
Vogelkers 40 %
Vogelkers 1 %
Zachte berk 80 %

Zomereik 40 %
Vogelkers 40 %

Gewone es 30 %
Zwarte els 10 %

Zachte berk 10 %
Hazelaar 1 %

Schietwilg 1 %

Zw els 10
Zw els 20
Gewone es 40 %
Wilde lijsterbes 20 %

Esdoorn 10
W lijsterbes 10
Wilde lijsterbes 10 %
Gewone vlier 10 %

Zomereik 5
A krenteboompje 5

Berk 5
Berk 5

Wilde lijsterbes 20 %

Zomereik 10 %

Moer, 2, a

s

Zachte berk 60 %

Wilde lijsterbes 20 %

Sporkehout 10 %

Canadapopulier 1
%
Amerikaans
krenteboompje 1
%

Moer, 2, a
Moer, 20, a
Moer, 20, a

k
b
s

Zachte berk 70 %
Canadapopulier 60 %
Vogelkers 30 %

Wilde lijsterbes 1 %
Gewone es 40 %
Wilde lijsterbes 20 %

Zomereik 30 %
Gewone vlier 10 %

Zachte berk 20 %
Amerikaans
krenteboompje 1
%

Schietwilg 5 %

Moer, 20, a
Moer, 24, a

k
b

Gelderse roos 1 %
Wilde lijsterbes 60 %

Zwarte els 50 %

Zomereik 40 %

Canadapopulier 10
%

Gewone es 5 %

Moer, 24, a
Moer, 24, a

s
k

Wilde lijsterbes 10 %
Wilde lijsterbes 10 %

Gewone es 1 %

Moer, 24, b
Moer, 24, b

B
S

0
Gr wilg 90

Ame vogelkers 5 %
Amerikaans
krenteboompje 1 %
0
Schietwilg 10

0
Berk 10

0
Zw els 30

Moer, 24, c

b

Zwarte els 40 %

Zachte berk 30 %

Zomereik 5 %

Moer, 24, c
Moer, 24, c
Nmark, 1, a
Nmark, 1, a
Nmark, 1, a
Nmark, 3, c
Nmark, 3, c

s
k
b
s
k
B
S

Wilde lijsterbes 30 %
Gewone esdoorn 20 %
Zomereik 95 %
Gewone vlier 60 %
Zomereik 1 %
Zomereik 90
Vlier 20

Vogelkers 5 %
Gewone es 1 %
Gewone esdoorn 1 %

Gewone esdoorn 10
%
Fijnspar 1 %

0
Balsem
populier 1
Robinia 1 %
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Esdoorn 1
Esdoorn 1

Meidoorn 1

Ame eik 1 %

Wilde lijsterbes
1%

Gelderse roos 1 %

bestandskenmerken

Beheereenheid
M&M, 1, a
M&M, 12, a
M&M, 17, a
M&M, 24, a
M&M, 25, a
M&M, 27, a
M&M, 3, a
M&M, 33, a
M&M, 37, a
M&M, 37, b
M&M, 4, a
M&M, 41, a
M&M, 49, a
M&M, 5, a
M&M, 53, a
M&M, 9, a
Moer, 1, a
Moer, 12, a
Moer, 13, a
Moer, 15, a
Moer, 16, a
Moer, 17, a
Moer, 2, a
Moer, 20, a
Moer, 24, a
Moer, 24, b
Moer, 24, c
Moer, 3, a
Moer, 3, b
Moer, 4, a
Moer, 5, a
Moer, 9, a
Nmark, 3, c

73

Opp (ha)
0,35
0,59
0,79
0,39
1,75
0,81
2,35
0,18
1,24
1,12
1,42
0,49
0,55
0,66
0,66
1,03
0,92
2,03
16,52
6,87
1,29
0,42
2,36
2,4
1,02
0,61
2,26
2,55
1,54
2,46
1,49
3,61
0,26

Mengvorm
stamsgewijs
homogeen
homogeen
homogeen
stamsgewijs
homogeen
stamsgewijs
stamsgewijs
stamsgewijs
homogeen
homogeen
stamsgewijs
stamsgewijs
homogeen
homogeen
stamsgewijs
stamsgewijs
stamsgewijs
stamsgewijs
stamsgewijs
stamsgewijs
stamsgewijs
stamsgewijs
stamsgewijs
stamsgewijs
stamsgewijs
stamsgewijs
stamsgewijs
homogeen
stamsgewijs
stamsgewijs
stamsgewijs
homogeen

Bestandsdichtheid (m²/ha)
20 < G < 30
G > 40
G < 20
G < 20
20 < G < 30
20 < G < 30
20 < G < 30
20 < G < 30
G < 20 (1!)
G < 20
30 < G < 40
G > 40
20 < G < 30
20 < G < 30
20 < G < 30
G < 20
G < 20
20 < G < 30
30 < G < 40
20 < G < 30
20 < G < 30
G > 40
20 < G < 30
20 < G < 30
G > 40
0
G > 40
G < 20
0
30 < G < 40
30 < G < 40
G < 20
20 < G < 30

Dood hout
(%)
< 4%
< 4%
0
0
0
4 – 10%
< 4%
< 4%
< 4%
< 4%
> 10%
< 4%
< 4%
4 – 10%
< 4%
< 4%
< 4%
< 4%
< 4%
4 – 10%
< 4%
4 – 10%
< 4%
> 10%
4 – 10%
0
> 10%
< 4%
0
4 – 10%
> 10%
< 4%
0

Aantal dikke
dode bomen
0
0
0
0
0
> 3/ha
1 – 2/ha
geen
1 – 2/ha
geen
> 3/ha
geen
geen
1 – 2/ha
geen
> 3/ha
geen
geen
geen
> 3/ha
geen
1 – 2/ha
> 3/ha
geen
geen
geen
geen
geen
geen
1 – 2/ha
1 – 2/ha
geen

11. Kwaliteitsbeoordeling van actueel EU habitat en RBB

In elke geïnventariseerde beheereenheid werd ook het voorkomen van Europees habitat of Regionaal
Belangrijk Biotoop genoteerd. Van elk voorkomend habitat of RBB werd de kwaliteit bepaald, indien een
kwaliteitsinschatting (LSVI) voorhanden was.
6410_ve Blauwgrasland (icl. veldrusassociatie)

Verruiging

Verbossing

Verbraming

Strooisellaag

Vermossing

Vernatting

Verzuring

hm

eutrofiering

Moer, 19, a

vergrassing

6410_ve

levenvorm

BWK
N soorten

Beheereenheid
N2000

S

G

G

S

G

ZG

ZG

ZG

S

G

S

Er is één beheereenheid (Moer, 19, a ) waar er actueel het habitat Basenarme Blauwgraslanden (incl.
Veldrusassociatie) werd aangetroffen.
Naar ontwikkeling scoort dit grasland nog slecht: er zijn nog te weinig kenmerkende sleutelsoorten
aanwezig. Reeds aanwezige sleutel en/of kliksoorten zijn: blauwe knoop, pijpenstrootje, tormentil,
klokjesgentiaan, klein glidkruid, veelbloemige veldbies, dopheide, veldrus, ….
De beheer-gerelateerde indicatoren scoren goed: geen problemen met vergrassing/vervilting, verruiging,
verbossing, verbraming of ophoping van een strooisellaag.
Wat abiotiek betreft is er geen probleem met vernatting, maar scoren de indicatoren voor verzuring en
eutrofiëring slecht. De slechte score voor vermossing kan hier aan gerelateerd zijn.

rbbhc - Dottergraslanden
Op negen beheereenheden waar actueel het Regionaal Belangrijke Biotoop Dottergrasland aanwezig is
werd de kwaliteit van dit type grasland ingeschat.
Deze vegetaties lijken nog niet optimaal ontwikkeld te zijn. Ofwel zijn er nog niet genoeg kenmerkende
sleutelsoorten aanwezig of is de gezamenlijke bedekking er van nog te laag. Tegelijk is er nog sprake van
vergrassing en dominantie van enkele grassoorten. Dit kan louter als een ontwikkelingsfase beschouwd
worden want alle criteria die op een slecht maaibeheer zouden kunnen wijzen scoren in de goede zin: geen
verbossing, verruiging, ruderalisering of intensief landbouwgebruik. Slechts in de Noordermark scoren
deze factoren minder. Op sommige plaatsen zijn er veel Russen aanwezig maar dat mag met een goed
verder gezet beheer geen problemen opleveren.
De criteria die er kunnen op wijzen dat het abiotische milieu niet in orde is voor Dottergrasland scoren ook
goed: eutrofiering, vernatting,.
Besluit is dat deze vegetatie goed beheerd wordt maar nog verder moet ontwikkelen.
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dominantie

eutrofiering

Verruiging

Verbossing

Vernatting

Ruderalisering

Russen

Intensief gebruik

BWK
vergrassing

Opp (ha)

bedekking soorten

Beheereenheid

N soorten

N2000

rbbhc

Moer, 14, a

1,91

hc

S

G

S

S

G

G

ZG

G

G

G

G

rbbhc

Moer, 23, a

1,26

hc

S

S

S

S

G

G

ZG

G

G

S

G

rbbhc

Moer, 11, a

2,95

hc

G

G

S

G

G

G

ZG

G

G

G

G

rbbhc

Moer, 10, a

0,71

hc

G

S

S

S

G

G

ZG

G

G

G

G

rbbhc

M&M, 45, a

1,22

hc°

S

G

G

G

G

G

ZG

G

G

G

G

rbbhc

M&M, 45, a

0,57

hc°

G

S

G

G

G

G

ZG

G

G

S

G

rbbhc

Moer, 16, a

1,29

hc

G

S

G

S

G

G

S

G

G

S

G

rbbhc

Nmark, 2, b

1,58

hc

G

S

S

S

G

G

ZG

G

G

S

S

rbbhc

Nmark, 3, b

1,56

hc

S

G

S

S

G

G

ZG

G

G

S

S

rbbzil - Zilverschoongraslanden
In drie beheereenheden werd er Zilverschoongrasland aangetroffen.
De ontwikkeling zit redelijk goed, alvast naar aantal kenmerkende sleutelsoorten. De bedekking er van is
echter nog laag.
De beheer-gerelateerde indicatoren scoren goed: geen problemen met vergrassing, verruiging, verbossing,
ruderalisering.
Er zijn geen indicatoren die wijzen op een probleem van eutrofiëring.
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eutrofiering

Verruiging

Verbossing

Ruderalisering

Russen

hp*
hp* - hj
hp* - hj

dominantie

0,17
1,11
2,45

BWK

vergrassing

Moer, 6, b
Moer, 6, a
Moer, 8, a

Opp (ha)

bedekking soorten

rbbzil
rbbzil
rbbzil

Beheereenheid

N soorten

N2000

G
G
G

S
G
S

G
G
G

G
G
S

G
G
G

G
G
G

ZG
ZG
ZG

G
G
G

G
G
S

Mesotroof elzenbroek: 91EO-Vm
In vier beheereenheden werd actueel mesotroof elzenbroek aangetroffen.
Deze zijn goed ontwikkeld. Zowel de boom-en struiklaag als de kruidlaag hebben voldoende kenmerkende
sleutelsoorten voor een goede score. (opm: 50% heeft één kruidsoort te weinig voor de score Goed).
Ook de structuurindicatoren scoren goed (mozaiek en groeiklassen).

Opp (ha)

BWK

Moer, 5, a

1,59

vm

91E0_vm

S

ZG

ZG

G

G

G

G

Moer, 9, a

3,78

vm

91E0_vm

G

G

G

G

G

G

G

Moer, 13, a

7,96

vm

91E0_vm

G

ZG

ZG

ZG

G

G

G

Moer, 13, a

5,93

vm

91E0_vm

S

ZG

ZG

ZG

G

G

G

invasieve soorten in kruidlaag

verruiging E

N2000
ZG

invasieve soorten in boom-en struiklaag

Beheereenheid

verruiging D

verruiging C

verruiging B

verruiging A

Groeiklassen

Mozaiek structuur

Sleutel soorten Boom-en struiklaag

sleutel soorten kruidlaag

Alle verruigingsindicatoren scoren goed tot zeer goed en er komen geen invasieve soorten voor.

G

G

ZG

G

ZG

ZG

ZG

G

G

ZG

ZG

G

G

ZG

verruiging A

De berekende bedekking van Gewone braam, Gewone vlier, Grote brandnetel,
Hondsdraf, Kleefkruid, Pitrus en Waterpeper

verruiging B

De bedekking van Gewone braam

verruiging C

De berekende bedekking van (de stikstofindicatoren) Gewone vlier, Grote
brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid samen

verruiging D

De berekende bedekking van Gewone braam, Gewone vlier, Grote brandnetel,
Hondsdraf en Kleefkruid samen

verruiging E

De berekende bedekking van Waterpeper en Pitrus samen
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Zwarte_bes

Zwarte_els

10

40

30

1

80

Grauwe_wilg

1

1

Moer, 9, a

50

1
1

Moer, 13, a

1

40

Moer, 13, a

30

60
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Ruwe_berk

Gewone_es

Geoorde_wilg

1.1.1.3 Sleutelsoorten boom-en struiklaag
Beheereenheid

Moer, 5, a

1

1

1

80

1

1

60

10

20

1

60

1
5
5
1

5
40

Wolfspoot

Stijve_zegge

Slangewortel

Pluimzegge

Moeraswalstro

Moerasvaren

1
1
1

Zachte_berk

1
1
1

Grote_wederik

1
1
1
1

Wilde_lijsterbes

1
1
40
60

Sporkehout

1
1
1
1

Dotterbloem

6
7
9
6

Blauw_glidkruid

Bitterzoet

Moer, 5, a
Moer, 9, a
Moer, 13, a
Moer, 13, a

AANTAL

1.1.1.2 Sleutelsoorten kruidlaag
Beheereenheid

Kamvaren

1

Hoge_cyperzegge

1
1
1

Waterpeper

Pitrus

Hondsdraf

5
1
1

5
1
1
1

Gele_lis

1

1
5
1
5

Kleefkruid

1
1
1
1

Elzenzegge

Moer, 5, a
Moer, 9, a
Moer, 13, a
Moer, 13, a

Gewone vlier

Gewone braam

Beheereenheid

Grote brandnetel

1.1.1.1 storingssoorten
De goede “verruigings”scores zijn te verklaren door de lage bedekkingswaarden van de storingssoorten

1
1
1

Nitrofiel elzenbroek: 91EO-Vn
Het nitrofiele elzenbroek dat in twee beheereenheden aangetroffen werd is in geen goede staat.
Hoogstwaarschijnlijk zijn deze ontstaan uit verdrogend mesotroof elzenbroek of verbossend rietland en is
dit niet abnormaal dat nog niet voldoende sleutelsoorten in de kruidlaag aanwezig zijn.
De verruigingsindicatoren wijzen op een verregaande verruiging waarbij vooral de stikstofidicatoren Grote
brandnetel, Kleefkruid en Gewone vlier opvallend bedekkend voorkomen, zelfs voor een Nitrofiel elzenbos
(door veraarding van veen?).
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10
30

1
40

60
10

5

40
5

1
1

verruiging A

verruiging B

verruiging C

verruiging E

invasieve soorten in kruidlaag

invasieve soorten in boom-en struiklaag

Groeiklassen

G
S

S
S

G
G

G ZG
ZG ZG

Waterpeper

Pitrus

Beheereenheid
Moer, 12, a
M&M, 53, a

S
S

storingssoorten

Kleefkruid

1.1.1.4

Hondsdraf

verruiging E

Groet brandnetel

verruiging C

G
G

De berekende bedekking van Gewone braam, Gewone
vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Pitrus en
Waterpeper
De bedekking van Gewone braam
De berekende bedekking van (de stikstofindicatoren)
Gewone vlier, Grote brandnetel, Hondsdraf en Kleefkruid
samen
De berekende bedekking van Waterpeper en Pitrus
samen

Gewone vlier

verruiging B

G S
ZG S

Gewoe braam

verruiging A

Mozaiek structuur

Opp
Beheereenheid (ha) BWK N2000
Moer, 12, a
3,65 vn
91E0_vn S
M&M, 53, a
0,65 vn
91E0_vn S

Sleutel soorten Boom-en struiklaag

sleutel soorten kruidlaag

Er is geen probleem met invasieve soorten.

Beheereenheid
Moer, 12, a
M&M, 53, a
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Zachte_berk
Zwarte_bes
Zwarte_els

Grote_kattestaart
Grote_wederik

1
1
1

Sleutelsoorten boom-en struiklaag

1
1 100
1
80
1

Moeraswalstro

5
1
1
1

Wolfspoot

Penningkruid

Oeverzegge

Riet

1

Moesdistel

Moeraszegge

Moerasspirea

5
1

Melkeppe

Kale_jonker

Hop

Gele_lis

10
1

Wilg_G

Boswilg

1.1.1.6
Bitterzoet

Beheereenheid
Moer, 12, a
M&M, 53, a

Aalbes

1.1.1.5
Sleutelsoorten kruidlaag

5
90
1
1

Oligotroof elzenbroek: 91EO-Vo
In drie beheereenheden werd het oligotrofe of voedselarme elzenbroek herkend.
Deze vegetatie is echter in slechte staat. Er zijn maar enkele sleutelsoorten aanwezig: Veenmos en het
algemenere Hennegras.

G S
ZG S
G S

invasieve soorten in boom-en struiklaag

S
G
S

invasieve soorten in kruidlaag

S
S
S

Verruiging I

Verruiging H

ZG G
ZG G
ZG G

Verruiging G

N2000
91E0_vo S
91E0_vo S
91E0_vo S

Verruiging F

BWK
vo
vo
vo

Groeiklassen

Opp
(ha)
1,17
2,47
7,96

sleutelsoorten kruidlaag aantal

Beheereenheid
Moer, 2, a
Moer, 4, a
Moer, 13, a

Sleutelsoorten Boom-en struiklaag Bedekking

Qua storingssoorten zijn het vooral Gewone braam en Brede stekelvaren die in het oog springen en op
verdroging wijzen.

G
G
G

ZG
ZG
ZG

De bedekking van Pijpenstrootje

Verruiging I

De bedekking van Brede stekelvaren en Witbol samen

80

60
10
1

IJle zegge

1

30
5
10

Waterpeper

Pitrus

Hondsdraf

Groet brandnetel

1
1
1

Pijpestrootje

20
1
30

Kleefkruid

Moer, 2, a
Moer, 4, a
Moer, 13, a

Gewone vlier

Gewoe braam

1.1.1.7 storingssoorten
Beheereenheid

Gestreepte witbol

Verruiging H

Brede stekelvaren

Verruiging G

De bedekking van Gewone braam, Brede stekelvaren, Gewone vlier, Grote
brandnetel, Hondsdraf, Ijle zegge, Kleefkruid, Pijpenstrootje, Pitrus, Waterpeper
en Witbol samen
De bedekking van Gewone braam

Verruiging F

30
20
60

1
1
1

Moer, 2, a
Moer, 4, a
Moer, 13, a
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1
1
5
1
1

10
1
5

5
20
1
40
Zwarte_els

80
60
40
Zomereik

Zachte_berk

Wintereik_x_zomereik

Wilde_lijsterbes

Wilde_gagel

Sporkehout

1
20
10

Ruwe_berk

Grauwe_wilg

1.1.1.9

Geoorde_wilg

Moer, 2, a
Moer, 4, a
Moer, 13, a

Gelderse_roos

Boswilg

Zompzegge

Veenmos_G

Sterzegge

Snavelzegge

Moerasviooltje

Moerasbasterdwederik

Koningsvaren

Hennegras

1.1.1.8 Sleutelsoorten kruidlaag
Beheereenheid

10

1

Sleutelsoorten boom-en struiklaag

Beheereenheid

20
20
1
80
60

Delen 3, 4, 5

Algemeen
-

algemene gebiedsvisie
bosbalans

Beheerdoelstellingen
-

bespreking actuele situatie

-

lijst met doelen

-

bespreking factoren

-

bespreking kwaliteitskenmerken

Beheermaatregelen
-

Onderbouwing beheerkeuzes

-

Beheermaatregelen (eenmalige en terugkerende)

Opvolging
-

Onderbouwing monitoring

-

monitoringstaken (opvolging factoren en kwaliteit)

Delen 3, 4 en 5 zijn opgemaakt met behulp van het
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12. Algemene gebiedsvisie
12.1. Planet
Op landschapsniveau past het beheerplangebied binnen een historisch kleinschalig agrarisch landschap.
De algemene visie op het plangebied is dan ook het bestendigen van het gevoerde kleinschalige
natuurbeheer in functie van een hoge biodiversiteit. Dit gevoerde beheer staat nu al garant voor het behoud
van een soortenrijk kleinschalig compartimentenlandschap (graslanden, houtkanten, zandwegen, solitaire
bomen, vochtige bossen, …).
De blauwe draad door het landschap word gevormd door het Merkske (en stroomopwaarts door het
Markske en de Noordermark), een vrij natuurlijke beek met een meanderende karakter. De beek ligt vrij diep
ingesneden in het landschap en de waterkwaliteit is vrij goed (vrij zuiver en zuurstofrijk water) maar te
voedselrijk (het Merkske ontvangt alle landbouwwater). Het Merkske is opgenomen in de Europese
kaderrichtlijn Water als natuurlijk waardoor er veel aandacht gaat naar de ecologische verbetering van het
riviertje (verbetering structuur, gewijzigd onderhoud, beek begeleidende beplanting, …)
Het betreft een gevarieerd landschap waarin bossen (broekbossen, wilgenstruwelen, alluviale bossen, …)
en graslanden (vochtige tot natte beemden) elkaar afwisselen. Ook de aanwezigheid van veel kleinschalige
landschapselementen zoals poelen, houtkanten, solitaire bomen, … zijn kenmerkend. Binnen het
beheerplangebied vallen enkel de ‘natte’ gronden nl. de valleigronden en het brongebied van het Moer.
In het ganse beheerplangebied worden ongeveer dezelfde doelstellingen nagestreefd: een mozaïek van
bossen en graslanden met veel kleine landschapselementen (poelen, houtkanten, etc…)
Grofweg is het gebied wel in te delen in 4 deelgebieden:
- De depressie van het Moer (deelgebieden Moer en Kerkemoer) is het brongebied van de Noordermark
met als belangrijkste natuurdoelen broekbossen en natte/vochtige graslanden (van laagveen tot
glanshaver). Beheer in dit gebied richt zich op het duurzaam beheren (en ontwikkelen) van de
graslanden, het inrichten van 1 ha bijkomend nat grasland uit spontaan ontwikkeld nat bos (complex
van laagveen, veldrus- en dottergrasland), het optimaal beschermen (deels uitbreiden) van de
waardevolle broekbossen en het inrichten van aanwezige weekendvijvers ifv ontwikkeling laagveen en
galigaanmoeras.
- De gronden gelegen langs het Markske en Merkske waar we streven naar beekbegeleidende bossen en
natte/vochtige graslanden. In dit deelgebied zijn enkele kleine inrichtingswerken voorzien ifv
ontwikkeling broekbos (plaggen van weide) en droog schraal grasland (kappen van bosrand +
verwijderen strooisel).
- Het gebied ‘Noordermark’ is te beschouwen als een verbindingszone tussen het Merkske en de
depressie van het Moer. In dit deelgebied wordt er gestreefd naar ontwikkeling van struweel. Dit gebied
is te beschouwen als een verbindingszone tussen de depressie van het Moer en het Markske en
Merkske.
- Het Strikkeven is een hoger gelegen historisch heideven dat in het verleden is vergraven. In het
beheerplan zijn herstelwerken voorzien (verwijderen van slib en vis, dempen van centrale gracht) zodat
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het ven geschikt wordt voor diverse zeldzame amfibieën soorten zoals knoflookpad, kamsalamander en
boomkikker.
De beoogde Natuurstreefbeelden zijn weergegeven op kaart MM natuurstreefbeeden vegetatie_topo in
bijlage.
Buiten vegetaties zijn er in het Merkske ook enkele belangrijke (leefgebieden van) soorten waarmee
rekening gehouden dient te worden bij het beheer. Hierbij gaat het oa. over diverse soorten amfibieën
(boomkikker, knoflookpad, kamsalamander,…),
geelgors, nachtegaal, gevlekte witsnuitlibel,
moerassprinkhaan, … (zie kaart MM Natuurstreefbeelden leefgebied_topo in bijlage)
Het stroomgebied van Merkske is een zeer biodivers gebied en het studiegebied maakt onderdeel uit van
een veel groter natuurgebied met aan Vlaamse kant meer dan 1000ha in beheer (domein en openbaar bos
waaronder Wortel Kolonie, het vliegveld van Weelde, …) aan de Nederlandse zijde beheerd Staatsbosbeheer
ongeveer 644 ha waaronder de Castelrése heide, Broskens, … In totaal is er meer dan 1600 ha in beheer bij
een terrein beherende organisatie (Staatsbosbeheer, ANB of Natuurpunt).
Het waterbeheer van het Merkske wordt uitgevoerd door het Waterschap Brabantse Delta (NL) en de
provincie Antwerpen (B).
12.2. People
De vallei van het Merkske is een ideaal gebied voor de wandelaar die op zoek is naar rust en natuur. De
wandelpaden zijn voor het overgrote deel onverhard en vaak betreft het vochtige tot natte laarzenpaden.
Het gebied is ontsloten via de wandelknooppunten en er zijn op diverse plaatsen infopanelen voorzien.
Tevens is er (ism Staatsbosbeheer en Natuurpunt Markvallei) een wandelfolder opgemaakt die de ganse
vallei van het Merkske bestrijkt (ruimer dan dit beheerplan).
Het gebied leent zich niet voor 'hardere' vormen van recreatie zoals fietsen (MTB/ATB) en ruiteren.
Aanlijnplicht voor honden is in dit gebied erg belangrijk omwille van de kwetsbare fauna en flora. Om
dezelfde reden is het gebied enkele overdag toegankelijk.
Er zullen in de toekomst geen bijkomende wandelpaden gerealiseerd worden. De aanwezige wandelpaden
worden goed beheerd en begaanbaar gehouden. Op sommige plaatsen zijn hiervoor knuppelpaden
aangelegd. Tevens richt het beheer zich op het goed onderhouden van de aanwezige infrastructuur zoals
zitbanken, slagbomen, infoborden, etc…

84

13. Bosbalans
Beheereenheden

Bebossing

M&M, 7, a

1,34

M&M, 37, b
M&M, 48, a
M&M, 51, a
M&M, 52, a
M&M, 53, a
Moer, 17, b &
Moer, 18, a
M&M, 41, a
Moer, 24, b
Moer, 24, c

0,79
0,79
0,78
1,05
0,14
0,61

Ontbossing
bos < 22 jaar

0,34
2,18
1,54
6,08 ha

4,06 ha

Te
ontwikkelen
habitattype
9120,
91E0_va
91E0_va
9120
91E0_va
91E0_va
91E0
9120
6230
91E0_vm
6230, 3130,
7210
6410, 6510,
7140_meso,
Rbbhc

0,58

Moer, 11, a
Totaal

Ontbossing
bos > 22 jaar

0 ha

De percelen die bebost of ontbost zijn gevisualiseerd in kaart MM bosbalans_topo in bijlage.
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14. Lijst met Doelen

Code

DOEL

09.2

Vochtige habitatbossen

09.1

Droge habitatbossen

30.1

Houtoogst

05.1

Droge struwelen

06.3

Vochtige schraalgraslanden

06.4

Droge graslanden op matig voedselrijke bodem

03.1

Voedselarme vennen en plassen

03.7

Moerassen

05.5

Akkers

11.02

Leefgebied dieren structuurrijk grasland in kleinschalig landschap

11.08

Leefgebied dieren van lichtrijke bos, mozaïeklandschap, bosrand en zoom

11.13

Leefgebied dieren van ven, voedselarme vijver en poel

11.09

Leefgebied dieren van structuurrijk, gesloten bos

30.2

Wildbeheer

20.1

Beleving

0

Geen natuurdoel vegetatie
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15. 09.2 Vochtige habitatbossen
15.1. Bespreking actuele situatie
De vochtige habitatbossen bestaan actueel uit (klets)natte broekbossen en vochtige beekbegeleidende
bossen. Het merendeel van de bossen kent een bosgeschiedenis van minimaal enkele decennia. Deze
bossen zijn vaak al mooi ontwikkeld met een mooie verticale structuur (kruid-, struik- en boomlaag) en
kennen regelmatig een uitgebreide flora met soorten als zwarte bes, elzenzegge, moerasvaren, moesdistel,
etc...
Een vrij groot deel van deze bossen heeft te lijden onder verdroging en/of verruiging. Ook eutrofiëring
zorgt voor problemen en manifesteert zich in een dominantie van grote brandnetel en /of bramen. Ook
de invasieve exoot reuzenbalsemien zorgt voor problemen.
Verder zijn er nog enkele ha vochtig bos aanwezig van recente datum. Deze worden via spontane
processen ontwikkeld vanuit een situatie waarbij de voedselrijke teeltlaag is afgegraven. Hierdoor start
de bosontwikkeling vanuit een betere abiotiek (door verlagen van maaiveld is een 'verhoging' van de
grondwatertafel bekomen en is het te veel aan voedingsstoffen afgevoerd.)
15.2. Doeleinde
Vochtige tot natte bossen met structuurrijke vegetaties. De bossen hebben een variatie aan inheems
standplaatsgeschikte boomsoorten en de bomen zijn van verschillende leeftijden en diameterklassen. Er
wordt gestreefd naar een maximale interne variatie met jonge bomen, volgroeide bomen, oude
stervende bomen, open plekken en bosranden.
De vochtige tot natte bossen bestaan enerzijds uit valleibossen (91EO_va) die op bodems voorkomen die ’s
winters vanuit de waterloop kortstondig kunnen overstromen en anderzijds uit elzenbroekbossen (91E0_vm)
die een hoge permanente grondwaterstand hebben. De valleibossen hebben een soortenrijke boomlaag met
naast gewone es ook Europese vogelkers, aalbes en zomereik en een rijke voorjaarsflora met slanke
sleutelbloem, bosanemoon en speenkruid in combinatie met een zomeraspect dat bestaat uit allerlei
vochtminnende soorten zoals moesdistel, echte valeriaan, moerasspirea en kale jonker. De broekbossen worden
getypeerd door soorten als moerasvaren, elzenzegge, zwarte bes en in ondiepe plasjes of grachtjes vinden we
amfibische soorten als waterviolier.

15.3. Bespreking factoren
Verdroging en het voorkomen van invasieve exoten zijn de belangrijkste bedreigingen voor de
vochtige habitatbossen.
Lokaal is de invasieve exoot Reuzenbalsemien aanwezig en op de drogere delen lokaal Amerikaanse
vogelkers en Amerikaanse eik.
Door verdroging komt in de kruidlaag in verschillende bossen braam en stekelvaren voor.
Het verkrijgen van natuurlijke grondwaterpeilen die jaarrond niet verder wegzakken dan 30 cm onder
maaiveld is noodzakelijk.
15.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
Er wordt gestreefd naar Vochtige habitatbossen in goede staat van instandhouding.
Oude bomen en dood hout zijn belangrijke kenmerken. Er wordt gestreefd naar 10 oude bomen/ha en
>10% staand en liggend dood hout.
In het bos en bij de overgang naar de open vegetaties worden op kansrijke locaties bosranden voorzien.
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Een soortenrijke boom- en struiklaag van typische soorten neemt >90% van de oppervlakte in.
Goed ontwikkelde kruidlaag met een bedekking van >70% van kenmerkende soorten zoals slanke
sleutelbloem, bosanemoon, elzenzegge, pluimzegge, moesdistel, dotterbloem, bosbies, holpijp,
speenkruid, stijve zegge, zompzegge, hoge cyperzegge, moerasvaren en <10% verruigingsindicatoren
zoals stekelvaren, braam en grote brandnetel.
Voorkomen van populaties van wielewaal, kleine bonte specht, nachtegaal, matkop, goudvink,
kamsalamander.
15.5.

Onderbouwing beheerkeuze

Terugkerend beheer
Alle maatregelen die houtproductie tot gevolg hebben staan onder het doel "Houtoogst"
De maatregelen die louter een verhoging van de natuurwaarde tot doel hebben zijn:
- bestrijden van invasieve exoten (Amerikaanse vogelkers)
- bosrandbeheer
Perceel Moer 12a: behoud en verder ontwikkelen van bosrand in noorden van perceel
Perceel Moer 4a: bosrand realiseren op hoek perceel met interessante soorten zoals struikheide,
bleke zegge, veelbloemige veldbies, tormentil...
Eenmalig beheer
Het verwijderen van graszodes in grasland palend aan bos wordt uitgevoerd om het kiemen van
boom- en struiksoorten te bevorderen.
Perceel M&M51 a, ontwikkeling naar bosdoel via plaggen van actueel grasland. Plagsel afvoeren (indien
onmogelijk te verwerken in een nabij gelegen perceel of op het perceel zelf).

15.6.

Beheermaatregelen

Eénmalig beheer
BK20/1

VERWIJDEREN VAN GRASZODE

Terugkerend beheer
BB80/1

BOSRANDBEHEER (MANTEL-ZOOM)

BS50/1
...)

BESTRIJDEN INVAS. EXOTEN AM. VOGELKERS, AM. EIK, ... (EVT. REUZENBALSEMIEN,

15.7. Onderbouwing monitoring
Voor dit doel wordt er buiten het opvolgen van grondwaterstanden (zie verder, meetplan grondwater)
geen specifieke monitoring voorzien, wel een registratie van de beheerwerken.
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16. 09.1 Droge habitatbossen
16.1. Bespreking actuele situatie
Een deel van de bestaande inheemse bossen bestaat uit hoog opgaand bos (> 25m)
bestaande uit cultuurpopulieren. De aanwezige struiklaag is soortenarm maar wel
aanwezig. De kruidlaag is sterk verruigd (brandnetel, bramen) en /of geïnfecteerd met de
invasie exoot reuzenbalsemien.
Het merendeel van de inheemse bossen zijn van recente datum. Ze zijn recent aangeplant
(hoofdboomsoort Zomereik) of in ontwikkeling via spontane processen (ontwikkeling vanuit akker of
grasland). Aangezien op deze, voormalige landbouwgronden, geen voedingsstoffen zijn afgevoerd (via
ontgronden of uitmijnen) is een ontwikkeling op korte termijn richting habitatbos uitgesloten. Op langere
termijn zou een Eiken-Beukenbos (habitat type 9120) kunnen ontwikkelen.
De spontane ontwikkeling van bos gaat veel sneller op voormalige akkers (door pioniersoorten als berk,
wilg spec., zwarte els, ...) dan op de voormalige graslanden met gesloten vegetatie. Dit verschil in
ontwikkeling is positief en zorgt voor een grotere variatie.
16.2. Doeleinde
Droge bossen met structuurrijke vegetaties. De bossen hebben een variatie aan inheems
standplaatsgeschikte boomsoorten en de bomen zijn van verschillende leeftijden en diameterklassen.
Er wordt gestreefd naar een maximale interne variatie met jonge bomen, volgroeide bomen, oude
stervende bomen, open plekken en bosranden.
De inheemse bossen bestaan enerzijds uit jonge aanplanten of spontane verbossingen maar anderzijds
ook uit oudere populierenbossen en zuurminnende beukenbossen (9120). Deze habitatbossen
kenmerken zich door verscheidene zuurtolerante soorten zoals dalkruid, blauwe bosbes, valse salie,
salomonszegel en bosanemoon. De boomlaag van dit bostype worden in het beheerplangebied
gedomineerd door zomereik.
Dit habitattype is o.a. zeer belangrijk voor de vogelrichtlijnsoorten middelste bonte, zwarte specht en
wespendief. Verder ook voor een groot aantal vogels van structuurrijke loofbossen zoals bonte
vliegenvanger, fluiter en gekraagde roodstaart. Oude, dode en kwijnende bomen (met holtes) zijn
essentieel als leefgebied voor vleermuizen. De bossen zijn belangrijk voor het behoud en de ontwikkeling
van een rijke gemeenschap van ongewervelde dieren, mossen en fungi. Op kansrijke plekken worden
structuurrijke randen met wilde kamperfoelie en nectar voorzien voor (dagvlinder)soorten als kleine
ijsvogelvlinder, eikenpage, en bont dikkopje.
16.3. Bespreking factoren
Dit bostype is extreem gevoelig voor eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities en voor
inspoeling van nutriënten van hoger gelegen plateaus en aangrenzende akkers.
Invasieve exoten of soorten die wijzen op ruderalisering zoals Amerikaanse vogelkers, Japanse
duizendknoop, brandnetel, kleefkruid kunnen de typische soorten bedreigen.
16.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
Oude bomen en dood hout zijn belangrijke kenmerken. Er wordt gestreefd naar 10 oude bomen/ha en
>10% staand en liggend dood hout.
In het bos en bij de overgang naar de open vegetaties worden op kansrijke locaties bosranden voorzien.
Een soortenrijke boom- en struiklaag van typische soorten neemt >90% van de oppervlakte in.
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Goed ontwikkelde kruidlaag met een bedekking van >70% van kenmerkende soorten zoals dalkruid,
salomonszegel, blauwe bosbes, bosanemoon, wilde kamperfoelie, struikhei en valse salie.
Voorkomen van populaties van wielewaal, middelste bonte specht, wespendief, Vleermuizen, kleine
ijsvogelvlinder en bont dikkopje.
16.5.

Onderbouwing beheerkeuze

Terugkerend beheer
Alle maatregelen die houtproductie tot gevolg hebben staan onder het doel "Houtoogst"
De maatregelen die louter een verhoging van de natuurwaarde tot doel hebben zijn:
-

bestrijden van invasieve exoten (Amerikaanse vogelkers)
bosrandbeheer
maaien van ruigte rond poel

16.6.

Beheermaatregelen

Terugkerend beheer
BB80/2

BOSRANDBEHEER (MANTEL-ZOOM)

BM40/1

JAARLIJKS 1/2DE MAAIEN VAN RUIGTE ROND POEL (OPEN PLEK)

BS50/2
EA.)

BESTRIJDEN INVAS. EXOTEN AM. VOGELKERS, AM. EIK, ... (EVT. REUZENBALSEMIEN,

16.7. Onderbouwing monitoring
Voor dit doel wordt geen specifieke monitoring voorzien, wel een registratie van de beheerwerken.
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17. 30.1 Houtoogst
17.1. Bespreking actuele situatie
De bestanden met een bijkomend doel houtproductie zijn gelegen in het zuiden van het Moer.
Het betreft deels jonge aanplanten van Zomereik aangevuld met bestanden ontwikkeld via spontane
processen vanuit akkerland (ruwe berk, wilg spec., ...)
17.2. Doeleinde
Het merendeel van de bosdoelen in het gebied kennen een ecologische functie (evt. met recreatief
medegebruik) slechts op een beperkte oppervlakte is er houtoogst als bijkomende functie mogelijk.
Hoofddoel blijft hier de realisatie van inheems loofbos.
De beheereenheden waarop houtoogst mogelijk is zijn gelegen in het zuiden van het Moer (totaal: 4ha).
Productiedoel: Duurzame houtoogst van Inheems loofhout (Inlandse eik, Berk, ...) waarbij gestreefd wordt
naar de hoogst mogelijke kwaliteit gegeven de uitgangssituatie.
17.3.

Bespreking factoren

17.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
- Standaard schoontijd van 1 april tot 30 juni
Via een boomgericht beheer volgens de QD principes wordt er gestreefd naar een goede houtkwaliteit
(rechte stammen, noestvrij) met een minimale kwaliteit van constructiehout.
-

80 toekomstbomen per ha
Doeldiameter: zomereik 80 cm, Amerikaanse eik 80 cm, grove den 70 cm, Corsikaanse den 70 cm, berk
50 cm
Te doorlopen oppervlakte: 60 ha om de 6 jaar

Om de bosbodem maximaal te beschermen wordt er gewerkt met uitrijpistes met een onderlinge
afstand van 40 meter.
-

- Ruimingspistes op 40 m

17.5.

Onderbouwing beheerkeuze

Terugkerend beheer
- QD methode: beperkt aantal bomen zal geselecteerd worden en deze worden vrijgesteld en
opgesnoeid. Aanduiden van toekomstbomen + opsnoeien en vrijzetten gebeurt in periode na
kroonsluiting en voor stakenfase.
Eenmalig beheer
- Aanduiden exploitatiepistes: Exploitatie zal uitgevoerd worden via ruimingspistes.
17.6.

Beheermaatregelen

Terugkerend beheer
BB44/1

HOUTPRODUCTIE VOLGENS QD METHODE

Eénmalig beheer
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BI53/1

VERWIJDEREN VAN COLLECTIEVE BESCHERMING AANPLANT

17.7. Onderbouwing monitoring
Voor dit doel wordt geen specifieke monitoring voorzien, wel een registratie van de beheerwerken.
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18. Doel 4: 05.1 Droge struwelen
18.1. Bespreking actuele situatie
De droge struwelen liggen langs de Noordermark (en beheerheenheid M&M22a) en worden aanvankelijk
ontwikkeld via een tijdelijk nul beheer. Het betreft grasland, akker, of afgegraven grond dat via spontane
processen kan ontwikkelen via ruigte tot struweel. Lokaal mogen ook overhoekjes en ruigtes op moeilijk
bereikbare plaatsen evolueren naar droge struwelen.
18.2. Doeleinde
De droge struwelen langsheen de Noordermark fungeren als een groen lint tussen de gebieden in de
omgeving en zijn vooral voor verschillende faunasoorten belangrijk. Ze verbinden het deelgebied Markske
en Merkske met het Moer. Boomkikker kan dit struweel gebruiken om zich tussen de gebieden te
verplaatsen.
Er zal langs de Noordermark altijd een aandeel, hoog opgaand, struweel aanwezig zijn dat voor extra
schaduwwerking op de beek zal zorgen. Dit zorgt ervoor dat de watervegetatie in de Noordermark minder
uitbundig groeit waardoor op termijn minder geschoond zal moeten worden. Tevens kan deze
schaduwwerking zorgen voor extra zuurstof in de beek (gunstig voor bosbeekjuffer) en bladval (noodzakelijk
voor vele soorten macroinvertebraten).
18.3. Bespreking factoren
Bedreiging /druk bestaat uit eventueel voorkomen van invasieve exoten zoals reuzenbalsemien,
Japanse duizendknoop, ...). Ingrijpen enkel indien mogelijk.
18.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
Struweel bestaande uit verschillende struik- en/of boomsoorten zoals wilg spec. en Zwarte els.
Er wordt gestreefd naar een structuurrijke situatie die gebruikt kan worden door verschillende
faunaelementen bij de dispersie en migratie (vb. amfibieën, vleermuizen, egels, ...)
Op termijn dient er een gevarieerde verticale structuur gerealiseerd te worden, maar het struweel mag niet
te hoog worden (geen bomengroepen waar doorheen kan gekeken worden).
18.5.

Onderbouwing beheerkeuze

Terugkerend beheer:
Afzetten struweel (hakhoutkap)
Indien nodig (wanneer het houtig materiaal te hoog is geworden 3 à 4 meter) wordt het struweel terug
afgezet, steeds gefaseerd.
18.6.

Beheermaatregelen

Terugkerend beheer
BB47/1

AFZETTEN STRUWEEL (HAKHOUTKAP)

18.7. Onderbouwing monitoring
Voor dit doel wordt geen specifieke monitoring voorzien, wel een registratie van de beheerwerken.
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19. Doel 5: 06.3 Vochtige schraalgraslanden
19.1. Bespreking actuele situatie
Het vochtig schraalgrasland omvat blauwgraslanden (6410), heischrale graslanden (6230) overgangsveen
(7140) en dottergraslanden (rbbhc).
Actueel (2018) zijn volgende natuurwaarden aanwezig (Italic):
Blauwgraslanden (6410)
- Volgende soorten zijn kenmerkend en reeds aanwezig in het gebied: blauwe zegge (Carex
panicea), ruw walstro (Galium uliginosum), veldrus (Juncus acutiflorus), biezenknoppen (Juncus
conglomeratus), veelbloemige veldbies (Luzula multiflora), pijpenstrootje (Molinia caerulea),
tormentil (Potentilla erecta), klein glidkruid (Scutellaria minor), blauwe knoop (Succisa
pratensis), moerasviooltje (Viola palustris)
- Volgende soorten zijn kenmerkend en nog niet aanwezig in het gebied: blonde zegge (Carex
hostiana), bleke zegge (Carex pallescens), vlozegge (Carex pulicaris), spaanse ruiter (Cirsium
dissectum), moerasstreepzaad (Crepis paludosa), gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata),
addertong (Ophioglossum vulgatum), kruipganzerik (Potentilla anglica), karwijselie (Selinum
carvifolia), kleine valeriaan (Valeriana dioica),
- Heeft als karakteristieke fauna soort: moerassprinkhaan (Stethophyma grossum).
Vochtige heischrale graslanden (6230)
- Volgende soorten zijn kenmerkend en reeds aanwezig in het gebied: liggend walstro (Galium
saxatile), borstelgras (Nardus stricta), blauwe knoop (Succisa pratensis), tormentil (Potentilla
erecta), klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), gewoon struisgras (Agrostis capillaris), rood
zwenkgras (Festuca rubra), gewone veldbies (Luzula campestris), pilzegge (Carex pilulifera), blauwe
zegge (Carex panicea), sterzegge (Carex echinata), geelgroene zegge (Carex demissa), bleke zegge
(Carex pallescens), veelbloemige veldbies (Luzula multiflora)
- Volgende soorten zijn kenmerkend en nog niet aanwezig in het gebied: tandjesgras (Danthonia
decumbens), heidekartelblad (Pedicularis sylvatica), welriekende nachtorchis (Platanthera
bifolia), liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia), hondsviooltje (Viola canina), echte
stijve ogentroost (Euphrasia stricta), gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris), bleeksporig
bosviooltje (Viola riviniana),
-

Heeft als karakteristieke fauna soort: veldkrekel (Gryllus campestris)

Overgangsveen (7140)
- Volgende soorten zijn kenmerkend en reeds aanwezig in het gebied: snavelzegge holpijp
(Equisetum fluviatile), waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), moeraskartelblad (Pedicularis
palustris), ronde zegge (Carex diandra), wateraardbei (Comarum palustre), snavelzegge (Carex
rostrata), moerasviooltje (Viola palustris), zompzegge (Carex canescens).
- - Volgende soorten zijn kenmerkend en nog niet aanwezig in het gebied: slijkzegge (Carex limosa),
veenpluis (Eriophorum polystachion), gewimperd veenmos (Sphagnum fimbriatum), gewoon
veenmos (Sphagnum palustre), groenknolorchis (Liparis loeselii), draadrus (Juncus filiformis),
slangenwortel (Calla palustris), moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora).
- Heeft als karakteristieke fauna soort moerassprinkhaan (Stethophyma grossum).
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Dottergraslanden (rbbhc)
- Volgende soorten zijn kenmerkend en reeds aanwezig in het gebied: kale jonker (Cirsium
palustre), lidrus (Equisetum palustre), biezenknoppen (Juncus conglomeratus), veelbloemige
veldbies (Luzula multiflora), ruw walstro (Galium uliginosum), lidrus (Equisetum palustre),
veelbloemige veldbies (Luzula multiflora), ruw walstro (Galium uliginosum), wilde bertram
(Achillea ptarmica), bosbies (Scirpus sylvaticus), moesdistel (Cirsium oleraceum),
moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides), moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)
- Volgende soorten zijn kenmerkend en nog niet aanwezig in het gebied: gewone engelwortel
(Angelica sylvestris), kleine valeriaan (Valeriana dioica), trosdravik (Bromus racemosus),
adderwortel (Polygonum bistorta)
- Volgende soorten zijn kenmerkend en reeds aanwezig in het gebied: echte koekoeksbloem
(Lychnis flos-cuculi), dotterbloem (Caltha palustris), grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius),
brede orchis (Dactylorhiza fistulosa), tweerijige zegge (Carex disticha), gevleugeld hertshooi
(Hypericum quadrangulum)
- Volgende soorten zijn kenmerkend en nog niet aanwezig in het gebied: moerasstreepzaad
(Crepis paludosa)
- Heeft als karakteristieke fauna soort moerassprinkhaan (Stethophyma grossum).
19.2. Doeleinde
Het vochtig schraalgrasland omvat blauwgraslanden (6410), heischrale graslanden (6230) overgangsveen
(7140) en dottergraslanden (rbbhc).
Blauwgraslanden (6410)
De echte blauwgraslanden danken hun naam aan de blauwgroene kleur van de bladeren en/of bloemen
van een aantal indicatieve soorten. In de andere vochtige schraalgraslanden zijn zulke soorten zelden
aspectbepalend. Verarmde situaties ogen soms eerder bruin door dominerende soorten als
biezenknoppen of veldrus. Vochtige schraalgraslanden zijn gebonden aan zwak zure tot neutrale gronden
en staan onder invloed van min of meer basenrijk grondwater.
Tijdens de winter staat het grondwater gedurende enige tijd tot aan of boven het maaiveld. Langdurige
overstroming kan echter nefast zijn. ‘s Zomers zakt het grondwater niet lager dan 30 tot 40 cm onder het
maaiveld. De best ontwikkelde blauwgraslanden verkiezen plaatsen waar de pH-waarden van de bodem of
het ondiepe grondwater neutraal of zwak zuur zijn.
- Volgende soorten zijn kenmerkend: blonde zegge (Carex hostiana), bleke zegge (Carex pallescens),
blauwe zegge (Carex panicea), vlozegge (Carex pulicaris), Spaanse ruiter (Cirsium dissectum),
moerasstreepzaad (Crepis paludosa), gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata), ruw walstro (Galium
uliginosum), veldrus (Juncus acutiflorus), biezenknoppen (Juncus conglomeratus), veelbloemige
veldbies (Luzula multiflora), pijpenstrootje (Molinia caerulea), addertong (Ophioglossum
vulgatum), kruipganzerik (Potentilla anglica), tormentil (Potentilla erecta), klein glidkruid
(Scutellaria minor), karwijselie (Selinum carvifolia), blauwe knoop (Succisa pratensis), kleine
valeriaan (Valeriana dioica), moerasviooltje (Viola palustris)
- Heeft als karakteristieke fauna soort: moerassprinkhaan (Stethophyma grossum).
Vochtige heischrale graslanden (6230)
Goed ontwikkelde vochtige heischrale graslanden bezitten een lage, min of meer gesloten, structuurrijke
vegetatie waarin zowel kruiden, dwergstruiken en schijngrassen aanwezig zijn. in sommige gevallen is er
ook een rijke moslaag aanwezig. de typische soorten zijn goed vertegenwoordigd.
-
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Volgende soorten zijn kenmerkend: tandjesgras (Danthonia decumbens), liggend walstro (Galium
saxatile), borstelgras (Nardus stricta), heidekartelblad (Pedicularis sylvatica), welriekende
nachtorchis (Platanthera bifolia), liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia), blauwe knoop
(Succisa pratensis), hondsviooltje (Viola canina), pilzegge (Carex pilulifera), blauwe zegge (Carex

panicea), sterzegge (Carex echinata), geelgroene zegge (Carex demissa), bleke zegge (Carex
pallescens), veelbloemige veldbies (Luzula multiflora), echte stijve
-

-

ogentroost (Euphrasia stricta), gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris), tormentil (Potentilla
erecta), bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana), klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe),
gewoon struisgras (Agrostis capillaris), rood zwenkgras (Festuca rubra), gewone veldbies (Luzula
campestris)
Heeft als karakteristieke fauna soort: veldkrekel (Gryllus campestris).

Overgangsveen (7140)
Overgangsveen is een actieve verlandingsvegetatie van voedselarme ‘overgangsmilieus’. Er is actieve
veenvorming en de vegetatie staat steeds onder invloed van water van enerzijds neerslagwater en
anderzijds grond- en/of oppervlaktewater. Met ‘overgangsmilieu’ wordt bedoeld dat de venen zich
situeren tussen water- en landgemeenschappen of tussen hoog- en laagveen. De grens tussen
overgangsveen en aangrenzende vegetatietypes op natte veengronden is vaak moeilijk te trekken.
In het gebied is overgangsveen meestal te vinden in grachten en slenken binnen bestaande graslanden.
-

-

Volgende soorten zijn kenmerkend of indicatief: slijkzegge (Carex limosa), draadzegge (Carex
lasiocarpa), snavelzegge (Carex rostrata), veenpluis (Eriophorum polystachion), holpijp (Equisetum
fluviatile), waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), moeraskartelblad (Pedicularis palustris),
gewimperd veenmos (Sphagnum fimbriatum), gewoon veenmos (Sphagnum palustre), ronde
zegge (Carex diandra), groenknolorchis (Liparis loeselii), Wateraardbei (Comarum palustre),
waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), snavelzegge (Carex rostrata), moerasviooltje (Viola
palustris), zompzegge (Carex canescens), draadrus (Juncus filiformis), slangenwortel (Calla
palustris), moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora).
Heeft als karakteristieke fauna soort moerassprinkhaan (Stethophyma grossum).

Dottergraslanden (rbbhc)
Dotterbloemgraslanden zijn vooral drassige, gemaaide hooilanden al of niet met nabeweiding. Er is steeds
invloed van het grondwater, dat min of meer kalkrijk is, maar zeker niet uitgesproken zuur. De bodem is
vrij voedselrijk en gewoonlijk groeien de planten weelderig met talrijke, mooie bloemen.
-

-

19.3.
96

Volgende soorten zijn indicatief: kale jonker (Cirsium palustre), gewone engelwortel (Angelica
sylvestris), lidrus (Equisetum palustre), biezenknoppen (Juncus conglomeratus), veelbloemige
veldbies (Luzula multiflora), ruw walstro (Galium uliginosum), kleine valeriaan (Valeriana dioica),
wilde bertram (Achillea ptarmica), bosbies (Scirpus sylvaticus), trosdravik (Bromus racemosus),
moesdistel (Cirsium oleraceum), adderwortel (Polygonum bistorta), moerasvergeet-mij-nietje
(Myosotis scorpioides), moerasrolklaver (Lotus pedunculatus)
Volgende soorten zijn indicatief: echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), dotterbloem (Caltha
palustris), grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius), brede orchis (Dactylorhiza fistulosa),
tweerijige zegge (Carex disticha), gevleugeld hertshooi (Hypericum quadrangulum),
moerasstreepzaad (Crepis paludosa)
Heeft als karakteristieke fauna soort moerassprinkhaan (Stethophyma grossum).
Bespreking factoren
Vermesting (voornamelijk via atmosferische depositie) vormt een bedreiging. Buiten het
dotterbloemgrasland zijn alle graslandtypes binnen de vochtige schraallanden uiterst gevoelig voor
eutrofiëring.
Verzuring vormt een bedreiging. De oorzaken van verzuring zijn vaak gekoppeld aan deze van
eutrofiëring.

-

Verdroging van de vegetaties is een bedreiging. Gegevens ivm de actuele en historische
grondwatertafel ontbreken zo goed als volledig. Er is een grofmazig peilbuisnetwerk van de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aanwezig maar een fijnmazig netwerk ontbreekt.
Het verkrijgen van (gegevens van) natuurlijke grondwaterpeilen die niet te ver wegzakken onder het
maaiveld is noodzakelijk.





Blauwgrasland: Winter: plasdras. Zomer: oppervlakkig uitdrogen
Vochtige heischrale graslanden: Winter: max. enkele dm. Zomer: mag dieper wegzakken (+/-100cm)
Overgangsveen: Permanent vochtig/nat met grond of oppervlaktewater
Dotterbloemgraslanden: Winter: plasdras tot enkele cm onder maaiveld. Zomer: max. 60 cm onder
maaiveld
- Verdroging en vermesting (eutrofiëring) kunnen leiden tot dominantie van enkele grassoorten.
- Verstoring van de bodem (bvb door trapgaten) en verzuring kunnen leiden tot dominantie van
Pitrus

19.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
Er wordt gestreefd naar vochtige schraalgraslanden in goede staat van instandhouding.
De staat van instandhouding van de blauwgraslanden (6410), heischrale graslanden (6230)
overgangsveen (7140) en dottergraslanden (rbbhc) kan worden afgetoetst aan de hand van de LSVI indicatoren.
19.5.

Onderbouwing beheerkeuze

Eenmalig beheer
Enkele percelen moeten nog worden ingericht. Bomen en boomopslag moet worden verwijderd,
eventueel stronken gefreesd en strooisel weggehaald alvorens een ontwikkelingsbeheer richting vochtig
schraalgrasland kan worden ingezet.
Terugkerend beheer:
Een belangrijk deel van de graslanden komen uit natuurinrichting en zijn nog volop in ontwikkeling.
De belangrijkste manier om deze graslanden te beheren bestaat uit (één of) 2 maaibeurten per jaar
waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Hierbij worden voedingsstoffen afgevoerd en tevens voorkomt
dit vervilting en boomopslag. Het maaisel wordt op enkele daartoe gereserveerde beheereenheden
gestockeerd - zie "geen natuurdoel vegetatie"
Er wordt gekozen om niet alle oppervlakte ineens te maaien maar om, afhankelijk van de beheereenheid,
tot 25% niet te maaien. Dit om te streven naar het talrijk voorkomen van ongewervelden in soorten en
biomassa (oa. door het laten staan van faunastroken).
Voor sommige vegetaties is het belangrijk (oa. Moer 10a, Moer 11a, Moer 16a) dat er geen faunastroken
ouder dan 1 jaar mogen staan. De ganse oppervlakte dient, om botanische redenen, dus volledig gemaaid
te worden. Bij 2 maaibeurten mogen er faunastroken blijven staan maar deze dienen dan tijdens de 2de
maaibeurt mee gemaaid te worden. Er mogen dan wel nieuwe stroken blijven staan. Indien er maar 1
maaibeurt uitgevoerd zal worden dient hier de ganse beheereenheid gemaaid te worden.
Sprinkhanen: streven naar grote populaties van moerassprinkhaan, kustsprinkhaan en
zompsprinkhaan op de nattere delen, eventueel veldkrekel op de drogere delen.
Leefgebied van geelgors, kneu, roodborsttapuit, boomkikker, kamsalamander, ...
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19.6.

Beheermaatregelen

Terugkerend beheer: Hooilandbeheer
BM10/3

TWEEMAAL JAARLIJKS MAAIEN (HOOILANDBEHEER)

Eénmalig beheer
BB42/1

EINDKAP I.F.V. INRICHTEN GRASLAND

BB42/2

INRICHTEN GRASLAND EN VIJVERS (KAP)

BK11/1

INRICHTEN GRASLAND EN VIJVERS (GRAAFWERKEN)

BK12/2

EGALISEREN, HERPROFILEREN, EN HERSTEL HISTORISCHE GRACHTENSTRUCTUUR
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19.7. Onderbouwing monitoring
De monitoring van de vochtige schraalgraslanden gebeurt door registratie van de uitgevoerde werken en
opvolging mbv indicatorlijsten. Vermits de onderliggende natuurstreefbeelden alle grondwaterafhankelijk
zijn worden ook waterpeilen opgevolgd.
Minimumlat per natuurtreefbeeld:
Natuurstreefbeeld

Methode
beheermonitoring
verplicht

6230 - Heischrale graslanden en soortenrijke graslanden
van zure bodems

basis + indicatorlijst waterpeil voor nat subtype

6410 - Blauwgraslanden
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland

basis + indicatorlijst
+ waterpeil
basis + indicatorlijst waterpeil

7140_meso - Voedselarme tot matig voedselarme
verlandingsvegetaties

basis + indicatorlijst
+ waterpeil

Vegetaties:
Natuurstreefbeeld

Methode
beheermonitoring
mogelijk

Oppervlakte (ha) Aantal
beheereenheden

Aantal
streeplijsten

6230 - Heischrale graslanden en soortenrijke
graslanden van zure bodems
6410 - Blauwgraslanden

8,69

12

7

5,75

9

5

7140_meso - Voedselarme tot matig voedselarme
verlandingsvegetaties
rbbhc - rbb dotterbloemgrasland

1,86

5

2

14,66

17

11

Er worden indicatorlijsten ingevuld in volgende beheereenheden:





6230: M&M, 15, a; M&M, 18, a; M&M, 31, a; Moer, 19, a; Moer, 21, a; Moer, 24, c; Nmark, 3, b
6410: M&M, 15, a; M&M, 18, a; M&M, 31, a; Moer, 11, a; Moer, 14, a
7140_meso: M&M, 18, a; Moer, 11, a
rbbhc: M&M, 14, a; M&M, 18, a; M&M, 28, a; M&M, 31, a; M&M, 45, a; Moer, 10, a; Moer,
11, a; Moer, 14, a; Moer, 23, a; Moer, 6, a; Moer, 8, a

Waterpeilen
Het natuurterrein van Moer en de vallei van Merkske ligt in een Pleistoceen dekzandlandschap. Het is een
golvend dekzandlandschap dat doorsneden wordt door beken. Het water infiltreert in de hogere
dekzandruggen, die grotendeels in intensief landbouwgebruik zijn. Hierdoor is er een sterke aanrijking
met nutriënten. Het Strikkeven vormt nog een natuurlijk infiltratiegebied.
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De belangrijkste bronbeken zijn het Markske, een genormaliseerde beek op Nederlands grondgebied en
de Noordermark, een vrij meanderende beek op Vlaams grondgebied. Vanaf het samenvloeiingspunt van
beide beken ontstaat het Merkske, die grotendeels haar meanderend karakter behield en voor een deel
de grens vormt tussen Vlaanderen en Nederland.
In het Merkske speelt inundatie van het beekdal met oppervlaktewater al eeuwenlang een belangrijke rol.
Tot in de jaren 1960 werd het laagste deel van de vallei in het natte seizoen langdurig geïnundeerd. De
waterloop werd weliswaar nooit rechtgetrokken; maar om de waterafvoer te verbeteren, werd het
Merkske circa 75 cm verdiept. Tevens werd de beek plaatselijk verbreed en zijn stroomkuilen (wielen)
opgevuld Karakteristiek voor dit beekdal is de aanwezigheid van veengronden.
De normalisatie van bovenlopen en drainage van landbouwgebieden zorgen voor een versnelde afvoer van
water en voor verdroging. Het geeft ook aanleiding tot een sterk veranderde afvoerdynamiek in de beek:
piekafvoeren zijn toegenomen maar de gemiddelde dagafvoer is afgenomen.
De valleien zijn duidelijk ingesneden in het landschap en vrij tot zeer smal. Hierdoor treedt er duidelijke
kwel op. Er worden twee typen grondwaterkwel onderscheiden:
-

Ondiepe grondwaterstroming: grondwater van lokale herkomst (lokale kwel). Dit grondwater is
afkomstig van de vlak naast de vallei gelegen dekzandruggen: het heeft een korte verblijftijd en is
weinig gebufferd (weinig kalk en weinig bufferend). Het is sterk aangerijkt met nutriënten.

-

Diepe grondwaterstroming naar de beek en laaggelegen beekdalen. Dit grondwater is van (sub)
regionale herkomst, heeft een lange verblijftijd en is kalkhoudend en bufferend. Het is minder
aangerijkt met nutriënten In het kader van de ruilverkaveling Zondereigen (uitvoering werken
2012-2015) is het Moer en de vallei van het Merkske hydrologisch geïsoleerd van de omringende
intensief bemeste en gedraineerde landbouwgronden. Ondiep, lokaal grondwater aangerijkt met
nutriënten wordt afgevangen via langsgrachten tussen het natuurterrein en de landbouwgronden
en afgeleid naar de waterloop.

1.1.1.10 Monitoring
In Moer en de vallei van het Merkske zijn de volgende natuurstreefbeelden grondwaterafhankelijk: 3130,
6410, 7210, 7140, rbbhc, rbbhf, rbbmr, 91E0. De totale oppervlakte met grondwaterafhankelijke
natuurstreefbeelden bedraagt circa 65 ha. Voor monitoring van een oppervlakte tussen 10 en 100 ha
grondwaterafhankelijke vegetaties is conform de Code Goede Praktijk 1 peilbuis per 10 ha nodig, met een
minimum van 3 peilbuizen. Voor dit natuurterrein komt dat neer op 7 peilbuizen voor basisopvolging.
We gaan eerst na welke hydrologische monitoring al plaats vindt in het gebied op basis van de databank
WATINA (zie onderstaande figuur). Het natuurterrein Moer en Vallei van het Merkske overlapt deels met
het meetgebied “Zondereigen” in Watina. In totaal lagen hier 32 meetpunten. Ze werden geplaatst door
VLM in het kader van een studie in functie van de ruilverkaveling Zondereigen. De meeste meetpunten
worden actueel niet meer bemeten. In totaal hebben slechts 4 meetpunten een status “ok-bemeten”.
En zelfs daar dateren de laatste metingen van 2011.
Voorstel Meetplan grondwater
We vertrekken zoveel mogelijk van bestaande meetpunten, die geplaatst werden in het kader van de
ruilverkaveling. Voordeel is dat daarvan historische data beschikbaar zijn die kunnen vergeleken worden
met de nieuwe metingen. Het beheerplan voorziet enkele natuurstreefbeelden waarvoor het
grondwaterpeil verplicht moet opgevolgd worden. We plaatsen de meetpunten steeds in deze
beheereenheden of direct ernaast. Alle metingen gebeuren met automatische dataloggers (drukmeters).
Deze worden 2 keer per jaar uitgelezen en de resultaten worden doorgestuurd naar INBO voor opname
in de Watina-databank. De overige meetpunten van de ruilverkaveling worden niet geactiveerd.
1.1.1.11
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Moer:
Het Moer is een laaggelegen komgrond die de oorsprong vormt van de Noordermark. Het gebied werd
hydrologische geïsoleerd van de omringende landbouwpercelen zodat er kansen zijn voor herstel van zeer
kritische moerashabitats (7140_meso, 7210, 3130) en natte graslanden (6410, rbbhc) met overgang naar
heischraal grasland (6230). We voorzien hiervoor volgende meetpunten:

Peilpunt

Beheereenheid

Actie

Reden

ZONP023X

Hoogte
volgens
DTMII, 1 m
21,86 m

Moer 14a

Datalogger
plaatsen

ZONP107X Nieuw

21,93

Moer 11a

ZONP108X Nieuw

21,96

Moer 10a

Nieuw
meetpunt
plaatsen
Nieuw
meetpunt
plaatsen

ZonP014X

21,10 m

ZONS004X:Nieuw

21,34

Laag peilpunt
stroomafwaarts
greppel
die
zuidelijk
deel
afwatert:
MOER6a, 7 en 9a
MOER24C -Moer
13a

Meetpunt voor heel zone voor herstel
van habitat 6410 in dit deel van
natuurgebied
Waardevol hooiland met laagveen in
greppels: beheerder vreest voor
verdroging
Zone met stagnerende
water
(verzuringsindicatoren
moerasstruisgras, fioringras): beheerder
wil gracht ondiep ruimen en opvolgen of
dit gewenste gwstanden oplevert
heractiveren metingen

ZONP106X Nieuw

21,49

MOER13a

ZONP105X

22,15

Moer 19a

Datalogger
plaatsen

Nieuw
meetpunt
plaatsen
Nieuw
meetpunt
plaatsen
Datalogger
plaatsen

Peilschaal op centrale gracht doorheen
Moer
Nieuw meetpunt in waardevol
elzenbroek met moerasvaren
Zeer waardevol referentiehooiland met
blauwgrasland en nat heischraal
grasland, binnen hydrologisch herstelde
zone, maar vlakbij gedraineerd agrarisch
gebied!

Strikkeven:
ven in infiltratiegebied op hogere dekzandrug, geen natuurstreefbeeld vegetatie, wel doelen voor herstel
en zeer kritische fauna (knoflookpad, boomkikker). Voor deze soorten is het van belang dat het ven lang
genoeg water houdt, tot ver in de zomer. Dit wordt opgevolgd bij de monitoring van het leefgebied.
Omdat er geen kritisch vegetatiestreefbeeld tot doel gesteld wordt, is hier geen peilbuis voorzien.
vallei Noordermark: de Noordermark ontspringt in de depressie van Het Moer. Zeer smalle vallei die vooral als
verbinding, geen grondwaterafhankelijke doelen: hier worden geen meetpunten voorzien.
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Vallei van het merkske:
De hydrologie wordt enerzijds bepaalde opkwellend grondwater, maar anderzijds ook door overstromingen
en het waterpeil van het Merkske. De beekbodem ligt actueel 75 cm lager dan in een natuurlijke situatie.
Om zicht te krijgen of het grondwater geschikt is voor de natuurstreefbeelden plaatsen we enkele
meetpunten op één locatie in de vallei, in een beheereenheid met zeer kritische natuurdoelen. We voorzien
hiervoor volgende meetpunten:
Meetpunt
ZONP019X: grondwatermeetpunt
in het midden van de vallei, vlak
naast de waterloop
ZONS002X: peilschaal voor
opvolgen waterpeil Merkske
ZONP017X grondwatermeetpunt
op de rand van de vallei en het
landbouwgebied (*)
19.8.

beheereenheid
M&M, 15, a

natuurstreefbeeld
7140_meso, 6410 en 6230

M&M, 15, a

6410, rbbhc, grenst aan 91E
0_vm
7210; 3130, 6230

M&M, 15, a

Monitoringtaken - Kwaliteitskenmerken

6230 - horizontale structuur
MQ02/1

KWALITEITSMETING 6230

6230 - verticale structuur
MQ02/1

KWALITEITSMETING 6230

6230 - sleutelsoorten
MQ02/1

KWALITEITSMETING 6230

6410 - levensvorm
MQ02/2

KWALITEITSMETING 6410

6410 - sleutelsoorten
MQ02/2

KWALITEITSMETING 6410

7140_meso - (korst)moslaag
MQ02/3

KWALITEITSMETING 7140_MESO

7140_meso - dominantie van één soort
MQ02/3

KWALITEITSMETING 7140_MESO

7140_meso - sleutelsoorten
MQ02/3

KWALITEITSMETING 7140_MESO

rbbhc - sleutelsoorten
MQ02/4
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KWALITEITSMETING RBBHC

19.9.

Monitoringtaken - Factoren

6230 - eutrofiëring
MQ02/1

KWALITEITSMETING 6230

6230 - invasieve exoten
MQ02/1

KWALITEITSMETING 6230

6410 - eutrofiëring
MQ02/2

KWALITEITSMETING 6410

6410 - strooisellaag
MQ02/2

KWALITEITSMETING 6410

6410 - verbossing
MQ02/2

KWALITEITSMETING 6410

6410 - verbraming
MQ02/2

KWALITEITSMETING 6410

6410 - verdroging
MQ02/2

KWALITEITSMETING 6410

6410 - vergrassing inclusief vervilting
MQ02/2

KWALITEITSMETING 6410

6410 - vermossing
MQ02/2

KWALITEITSMETING 6410

6410 - vernatting
MQ02/2

KWALITEITSMETING 6410

6410 - verruiging inclusief ruderalisering
MQ02/2

KWALITEITSMETING 6410

6410 - verzuring
MQ02/2

KWALITEITSMETING 6410

7140_meso - eutrofiëring
MQ02/3

KWALITEITSMETING 7140_MESO

7140_meso - invasieve exoten
MQ02/3

KWALITEITSMETING 7140_MESO

7140_meso - strooisellaag
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MQ02/3

KWALITEITSMETING 7140_MESO

7140_meso - verbossing
MQ02/3

KWALITEITSMETING 7140_MESO

7140_meso - vergrassing
MQ02/3

KWALITEITSMETING 7140_MESO

7140_meso - vermossing
MQ02/3

KWALITEITSMETING 7140_MESO

7140_meso - verruiging
MQ02/3

KWALITEITSMETING 7140_MESO

rbbhc - vergrassing
MQ02/4

KWALITEITSMETING RBBHC

rbbhc - dominantie
MQ02/4

KWALITEITSMETING RBBHC

rbbhc - eutrofiëring
MQ02/4

KWALITEITSMETING RBBHC

rbbhc - verruiging
MQ02/4

KWALITEITSMETING RBBHC

rbbhc - verbossing
MQ02/4

KWALITEITSMETING RBBHC

rbbhc - vernatting
MQ02/4

KWALITEITSMETING RBBHC

rbbhc - ruderalisering
MQ02/4

KWALITEITSMETING RBBHC

rbbhc - russen
MQ02/4

KWALITEITSMETING RBBHC

rbbhc - intensief beheer
MQ02/4

KWALITEITSMETING RBBHC

Grondwaterpeil
MWG/1
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MONITORING WATER / GRONDWATER

20. 06.4 Droge graslanden op matig voedselrijke bodem
20.1. Bespreking actuele situatie
De droge graslanden op matig voedselrijke bodem bestaan in het beheerplangebied uit
glanshaverhooilanden (6510-hu), grote pimpernelgraslanden (6510-hus) en lokaal op de drogere
zandige delen heischraal grasland (6230-ha of 6230-hn).
Een deel van de graslanden zijn bloemrijk (hp*) maar komen uit een intensiever beheer waardoor ze
waarschijnlijk pas over zeer lange termijn zullen evolueren naar habitatwaardige graslanden. Ze geven
echter mee body aan het geheel van de graslandcomplexen waardoor ze als leefgebied kunnen fungeren
voor diverse soorten en/of zorgen voor een buffer naar de intensieve landbouw in de omgeving.
20.2. Doeleinde
De matig voedselrijke graslanden (6510) bevatten afhankelijk van de vochtigheidsgraad van de bodem
en/of de mogelijkheid tot tijdelijke inundatie (ken-)soorten zoals glanshaver, knolsteenbreek,
veldlathyrus, margriet, veldzuring, grote ratelaar, kleine ratelaar, grote pimpernel, ruige leeuwentand
en gewone rolklaver. Na een volgehouden beheer zullen in deze graslanden ook soorten als groot
streepzaad, gladde witbol, beemdkroon, en knoopkruid een belangrijk aandeel van het bloeiaspect gaan
bepalen.
Lokaal komen in deze droge graslanden ook meer voedselarme heischrale graslanden voor (6230-ha, 6230hn) met kenmerkende soorten als borstelgras, tormentil, kruipganzerik, veelbloemige- en dichte veldbies,
stekelbrem, struikheide, pilzegge, bosdroogbloem. Vooral de aanwezigheid van een relict van borstelgras
is zeer bijzonder aangezien deze sleutelsoort geen zaadbank heeft. Het ontwikkeling van geschikte
abiotische condities rondom deze groeiplaats moet de soort opnieuw kansen geven in het
beheerplangebied.
De interne variatie in vochtigheidsgraad en voedselrijkdom en een voldoende robuustheid van het
graslandsysteem is een absolute meerwaarde zodat soorten in staat zijn om mee te schuiven op gradiënten
afhankelijk van wisselende omgevingsomstandigheden.
20.3. Bespreking factoren
- - Verdroging
Voor de Pimpernelgraslanden is een goede waterkwaliteit bij overstroming belangrijk. De optimale GVG
van deze graslanden ligt 50-70 cm onder het maaiveld en de GLG mag nooit verder wegzakken dan 80cm.
- - Vermesting/eutrofiëring
Voedselaanrijking (vnl. door atmosferische depositie, vermesting, intensief landbouwgebruik) met
als gevolg verruiging
brongerichte maatregelen zijn noodzakelijk als mitigerende maatregel.
- - Versnippering
Goed ontwikkelde (uitgerijpte) voorbeelden van de tot doel gestelde vegetaties zijn actueel vaak zeer klein
(<0,5ha) en versnipperd van mekaar gelegen.
20.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
Er wordt gestreefd naar droge graslanden in goede staat van instandhouding voor wat betreft de
ganshavergraslanden met verschillende kenmerkende soorten (zoals margriet, grote pimpernel,
knolsteenbreek, glanshaver, ...)
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De staat van instandhouding van de glanshavergraslanden (6510) kan worden afgetoetst aan de hand van
de LSVI - indicatoren.
De overige droge graslanden worden ontwikkeld richting structuurrijke, kruiden- en bloemrijke
graslanden waarin veel ongewervelden voorkomen (sprinkhanen, vlinders, ....)
20.5.

Onderbouwing beheerkeuze

Terugkerend beheer
- Maaibeheer (zuiver hooilandbeheer: 1 of 2 keer per jaar maaien)
- Maaien en nabegrazen (hooiweide)
- seizoensbegrazing
Voor de ontwikkeling van soortenrijke Glanshaver- en Pimpernelgraslanden is een volgehouden maaibeheer
noodzakelijk. In de regel worden deze graslanden twee keer per jaar gemaaid in de periode juni-september,
bij voorkeur met per perceel weinig spreiding in het maaitijdstip en met aandacht voor de bloei en
zaadvorming van de bijzondere soorten. Nabeweiding is een geschikte beheermaatregel voor hooilanden
met een te geringe hergroei voor een tweede maaibeurt, maar een te hoge vegetatie om zo de winter in te
gaan.
De graslanden krijgen door dit volgehouden maaibeheer slechts een beperkte strooisellaag en een goede
bedekking van sleutelsoorten (>70%). Het aandeel sleutelsoorten in de goed ontwikkelde percelen is hoger
dan negen. In combinatie met de andere graslanden hebben complexen bij voorkeur een aaneengesloten
oppervlakte van >30ha om leefbare populaties van kenmerkende fauna en flora te herbergen.
Ook voor heischrale vegetaties is maaien de meest aangewezen beheervorm, zeker voor kleine relicten.
Voor grotere gebieden is eventueel een combinatie mogelijk met nabegrazing. In verruigde vegetaties is
herstel van de soortenrijkdom mogelijk door gerichte beheersmaatregelen, zoals maaien en nabeweiden,
al dan niet in combinatie met kleinschalig plaggen of chopperen.
Eenmalig beheer
Belangrijke mogelijkheden voor herstel van heischraal grasland liggen in beboste of verboste percelen, in de
nabijheid van bestaande relicten. Plaggen is de aangewezen maatregel om de zaadvoorraad in de bodem aan
te spreken. Zaden van o.a. zeggesoorten, Tandjesgras, Veelbloemige veldbies, Liggend walstro, Gewone
vleugeltjesbloem, Hondsviooltje, Tormentil en dwergstruiken kunnen enkele tientallen jaren in de zaadbank
overleven. Voor hervestiging van sommige andere soorten, zoals Heidekartelblad, Stijve ogentroost,
Klokjesgentiaan alsook de kensoort Borstelgras, is de aanwezigheid van zaadbronnen in de omgeving
belangrijk. In de aanvangsperiode is vaak een intensiever beheer nodig om woekering van Adelaarsvaren,
bramen of Amerikaanse vogelkers tegen te gaan.
- Kappen van naaldbos
- Stronken frezen
- Verwijderen strooisellaag
Beheerperceel 41a: kappen van bos ifv realisatie droog heischraal grasland --> borstelgras actueel aanwezig.
20.6.

Beheermaatregelen

Terugkerend beheer
BG20/1

SEIZOENSBEGRAZING (2 GVE HA)

BM10/4

TWEEMAAL JAARLIJKS MAAIEN (HOOILANDBEHEER)

BM14/1

1 X JAARLIJKS MAAIEN (HOOILANDBEHEER)
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BM20/1

JAARLIJKS MAAIEN EN NABEGRAZEN (HOOIWEIDEBEHEER)

Eénmalig beheer: INRICHTEN DROOG GRASLAND
BB42/3

INRICHTEN DROOG GRASLAND (KAPPEN VAN NAALDBOMEN)

BK20/2

INRICHTEN DROOG GRASLAND (VERWIJDEREN STROOISELLAAG EN STRONKEN)

20.7. Onderbouwing monitoring
De monitoring van 6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden gebeurt door registratie van de
uitgevoerde werken en opvolging mbv indicatorlijsten. Opvolging van waterpeilen zijn mogelijk maar niet
verplicht. In de Vallei van het Merkske worden waterpeilen slechts opgevolgd ifv de grondwaterafhankelijke
natuurstreefbeelden.
Natuurstreefbeeld

Oppervlakte (ha)

6510 - Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden

6,4

Aantal
Aantal
beheereenheden streeplijsten
7

6

De zes indicatorlijsten worden ingevuld voor beheereenheden M&M19a, M&M20a, M&M31a, M&M44a,
Moer11a en Moer23b.
20.8.

Monitoringtaken - Kwaliteitskenmerken

6510_hu(s) - bedekking sleutelsoorten
MQ02/5

KWALITEITSMETING 6510

6510_hu(s) - verticale structuur
MQ02/5

20.9.

KWALITEITSMETING 6510

Monitoringtaken - Factoren

6510_hu(s) - eutrofiëring
MQ02/5

KWALITEITSMETING 6510

6510_hu(s) - vergrassing inclusief vervilting
MQ02/5

KWALITEITSMETING 6510

6510_hu(s) - verruiging inclusief ruderalisering
MQ02/5

KWALITEITSMETING 6510

6510_hu(s) - verbossing
MQ02/5

KWALITEITSMETING 6510

6510_hu(s) - verbraming
MQ02/5

KWALITEITSMETING 6510

6510_hu(s) - strooisellaag
MQ02/5
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KWALITEITSMETING 6510

6510_hu(s) - dominantie van één soort
MQ02/5
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KWALITEITSMETING 6510

21. 03.1 Voedselarme vennen en plassen
21.1. Bespreking actuele situatie
Het betreft vrij recent aangelegde vennen en de vegetaties zijn dan ook nog volop in ontwikkeling.
Verschillende Flora (doel en begeleidende) soorten zijn intussen verschenen zoals oeverkruid, pilvaren,
borstelbies, veelstengelige waterbies, gewone waternavel, grondster ... Dit wijst op een actueel goede
abiotiek. Wat betreft de faunasoorten planten er inmiddels 3 kritische amfibieënsoorten zich voort
(poelkikker, kamsalamander en boomkikker), ook de gevlekte witsnuitlibel is reeds enkele keren
waargenomen Actuele bedreigingen en drukken zijn:
-

Eutrofiëring en verdroging vanuit het omliggende landbouwgebied (vnl M&M 40a en 43a)
Voorkomen van enkele invasieve exoten in het gebied waaronder watercrasulla (alle beheerpercelen),
schijngenadekruid, zonnebaars en in mindere mate blauwbandgrondel (Moer 6b en M&M 40a)
In droge jaren vallen sommige waterpartijen te vroeg droog (voor half juli)

21.2. Doeleinde
Het betreft vennen, met zandige bodems, met een laagblijvende pioniervegetatie van voedselarm, zwak
tot matig gebufferd wateren. Het zijn ondiepe wateren met een oeverzone die jaarlijks gedurende een
langere periode droogvalt. Dit habitattype (3130) heeft daardoor een meer uitgesproken amfibisch en
oevergebonden karakter. Kenmerkende plantensoorten voor dit habitatype in het gebied zijn: Vlottende
bies, naaldwaterbies, moerashertshooi, pilvaren, oeverkruid, duizendknoopfonteinkruid, borstelbies, …
Begeleidende plantensoorten zijn: veelstengelige waterbies, knolrus, greppelrus, gewone
waternavel, waterpostelein, liggend hertshooi, slijkgroen, grondster, moerasdroogbloem.
Poelkikker en in mindere mate boomkikker en kamsalamander zijn soorten die in het gebied gebruik
maken van dit habitatype. Het voorkomen van gevlekte witsnuitlibel is een indicator voor een goede
abiotiek.
21.3. Bespreking factoren
Dit habitatype is erg gevoelig voor eutrofiëring, verzuring en verdroging.
Het voorkomen van de invasieve exoot watercrassulla in het gebied vormt een sterke bedreiging
voor dit habitattype.
Ook het voorkomen van de invasieve exotische vissoorten zonnebaars (en blauwbandgrondel) kan op
sommige plaatsen een bedreiging vormen voor de aquatische fauna (amfibieën, gevlekte witsnuitlibel).
21.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
Er wordt gestreefd naar goed ontwikkelde vegetaties van het type voedselarm, licht
gebufferde vennen (3110-3130).
Via monitoring van de vegetaties, bedreigingen en soorten kunnen we het doel evalueren (aanwezigheid
doelsoorten, exoten, verruiging, ...)
21.5.

Onderbouwing beheerkeuze

Terugkerend beheer
- Behoud van lage vegetatie (pionierstadium) door fluctuerende watertafel en actief beheer
- maaien
- peilbeheer
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Voorkomen van en ingrijpen bij kolonisatie door vis
Monitoren vestiging van watercrassulla en ingrijpen (bestrijden, onder controle houden, ...)
Eenmalig beheer
Herprofileren van zuidoever M&M 42a om Oeverkruidvegetatie uit te breiden.
21.6.

Beheermaatregelen

Terugkerend beheer
BM70/1

MAAIEN VAN VENVEGETATIE (BEHOUD PIONIERSITUATIE)

BS11/1

VISVRIJ HOUDEN

BS50/3

BESTRIJDEN/CONTROLEREN INVASIEVE EXOTEN

Eénmalig beheer
BK12/3

HERPROFILEREN VAN VIJVEROEVER

21.7. Onderbouwing monitoring
De monitoring van 3130 - voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers
gebeurt door registratie van de uitgevoerde werken en opvolging mbv indicatorlijsten.
Natuurstreefbeeld

Oppervlakte (ha)

3130 - Voedselarme tot matig voedselarme2,7
wateren met droogvallende oever

Aantal
Aantal
beheereenheden streeplijsten
5

3

De drie indicatorlijsten worden ingevuld voor beheereenheden M&M, 40, a; M&M, 43, a; Moer, 24, c.
Habitat 3130 wordt vanaf de oever bemonsterd: standaard inventariseert men een relevant stuk oever
over een lengte van 100 m, indien de totale oeverlengte van het habitat kleiner is dan 400 m, wordt
heel de oever van de plas bekeken.
21.8.

Monitoringtaken - Kwaliteitskenmerken

3130_aom - horizontale structuur
MQ05/1

KWALITEITSMETING 3130

3130_aom - verticale structuur
MQ05/1

KWALITEITSMETING 3130

3130_aom - sleutelsoorten
MQ05/1

21.9.

KWALITEITSMETING 3130

Monitoringtaken - Factoren

3130_aom - eutrofiëring
MQ05/1

KWALITEITSMETING 3130

3130_aom - invasieve exoten
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MQ05/1

KWALITEITSMETING 3130

3130_aom - verzuring
MQ05/1
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KWALITEITSMETING 3130

22. 03.7 Moerassen
22.1. Bespreking actuele situatie
- Rietland: In het Merkske aanwezig of in ontwikkeling op enkele afgegraven plekken die ook dienst
kunnen doen als klein retentiebekken (met landbouwwater). Het zijn homogene vegetaties bestaande
uit (hoofdzakelijk) riet. Deze vegetatie is in ontwikkeling op percelen M&M11a en M&M26a (aanleg
retentiebekkens in 2012 en 2013).
- Galigaanvegetatie: realisatie van habitatvlek na inrichtingswerken in het Moer. In het Moer zijn de
kansen het grootst om deze vegetatie te kunnen realiseren omdat het een nat gebied is dat wordt
gevoed door kalkrijk grondwater, het historisch voorkomen van deze vegetatie in het gebied en het
actueel voorkomen van een grote, autochtone, plant.
Doeleinde

In het Merkske zijn 2 types moeras als natuurstreefbeeld aangeduid:
-

Rbbmr: Rietland
Galigaanvegetaties (7210)

rbbmr: Rietland
Dit gaat over homogene en soortenarme rietlanden in of nabij waterlichamen. We treffen ze aan in relatief
ondiepe delen van vijvers, plassen en grachten. Deze vegetaties zijn overwegend aan te treffen op (zeer)
natte standplaatsen in beekvalleien.
De voor het gebied kenmerkende plantensoorten zijn: riet, rietgras, liesgras, grote lisdodde, kleine lisdodde,
gele lis, grote egelskop en wolfspoot
Het natuurstreefbeeld rietland kan gebruikt worden door oa. blauwborst en rietgors.
Galigaanvegetaties (7210)
Het betreft een door galigaan gedomineerde vegetatie op kalkhoudende bodem. Het is een soortenarme
vegetatie met als enige kensoort galigaan.
22.2. Bespreking factoren
Rietland:
Verruiging, verbossen en verdrogen zijn de grootste bedreigingen voor rietland in het gebied.
Galigaanvegetaties:
Eutrofiëring, verdroging, verruiging en verbossing zijn de belangrijkste bedreigingen.
Het behouden en bevorderen van een hoge (grond)watertafel met kalkrijk water zijn noodzakelijk
om deze vegetatie te kunnen realiseren en behouden.
22.3. Bespreking kwaliteitskenmerken
Rietmoeras:
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homogene vegetatie bestaande uit (hoofdzakelijk riet),
(zeer) natte groeiplaatsen

Galigaanvegetatie:
-

soortenarme ruigtevegetatie gedomineerd door galigaan,

22.4.

Onderbouwing beheerkeuze

Terugkerend beheer
Verwijderen boomopslag
Beheer bestaat uit tegengaan van verruiging (een wintermaaibeurt om de paar jaar), verwijderen van boomopslag

Eenmalig beheer
Perceel Moer 24c:
-

Realisatie van 10% galigaanmoeras in weekendvijver. Na ontwikkeling van de vegetatie is er weinig (tot
geen) beheer nodig.
Overige weekendvijvers: worden ingericht ifv habitat boomkikker (verondiepen met oorspronkelijk
materiaal op de dijken, aanleggen van PVC overloopbuizen richting Noordermark)
Dijken terug hersteld op oorspronkelijke diepte en evolueren richting heischraal grasland.

22.5.

Beheermaatregelen

Terugkerend beheer
BB80/3

VERWIJDEREN BOOMOPSLAG UIT VEGETATTE

BM70/2

MAAIEN VAN RIETVEGETATIE (TEGENGAAN VERRUIGING)

22.6. Onderbouwing monitoring
Voor de rietlandvegetaties (rbbmr) is geen specifieke monitoring voorzien, wel een
registratie van de beheerwerken.
Voor de Galigaanvegetatie (7210) wordt de basismonitoring (registratie van de beheerwerken) aangevuld
met het invullen van een indicatorlijst in beheereenheid Moer 24c.
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23. 05.5 Akkers
23.1. Bespreking actuele situatie
Het betreft vrij vochtige akkers waardoor (vaak) pas laat op het jaar gewerkt kan worden (sommige jaren
niet voor juli). Dit beperkt regelmatig de keuze van het gebruikte gewas (koolzaad, Japanse haver) omdat
anders geen mechanische onkruidbestrijding uitgevoerd kan worden.
Dominantie van onkruiden zoals kweek vormt regelmatig een probleem.
Er wordt gekozen voor een akkerbeheer ZONDER bemesting. Eventueel kan er maaisel ondergewerkt
worden. Er is gekozen voor een beheer van fauna-akker ifv overwinterende vogels, hoofdzakelijk
vinkachtigen en (geel)gorzen.
23.2. Doeleinde
De akkers worden niet beheerd in functie van botanische doelen maar zijn in het gebied zijn aangelegd
ifv voedsel voor overwinterende vogels.
Belangrijkste doelsoort hier is geelgors maar ook tal van andere kleine zaadeters (gorzen, vinken, ...)
23.3. Bespreking factoren
- Dominantie en aanwezigheid ongewenste kruiden zoals kweek wat meerkost met zich meebrengt aan
werkuren (extra grondbewerking)
- Vochtige akkers zijn pas laat op het jaar te bewerken (de natste pas in juni).
- Nul bemesting kan de groei van de gewassen belemmeren.
23.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
Er wordt gestreefd naar een maximale hoeveelheid wintervoedsel voor vogels.
-

Oliehoudende gewassen voor vinkachtigen (bladrammenas, gele mosterd, ...)
Zwarte haver, zomergraan voor gorzen.

23.5.

Onderbouwing beheerkeuze

Terugkerend beheer:
Akkerbeheer in functie van voedsel voor overwinterende vogels.
-

De akkers worden in het voorjaar tot vroege zomer (afhankelijk van het gebruikte gewas) bewerkt en
ingezaaid.
Het gewas wordt niet geoogst en blijft staan tot na de winter.
Onkruidbestrijding gebeurd op een mechanische manier gebruik makend van een vals zaaibed.
De akkers kennen een nul bemesting.
Bij voorkeur worden er graangewassen zoals zomertarwe, Japanse (zwarte) haver, ... of olierijke
gewassen zoals gele mosterd, koolzaad, ... gebruikt. Andere gewassen zoals boekweit zijn ook mogelijk.

23.6.

Beheermaatregelen

Terugkerend beheer
-

BA/1

AKKERBEHEER IFV WINTERVOEDSEL VOGELS

23.7. Onderbouwing monitoring
Voor dit doel wordt geen specifieke monitoring voorzien, wel een registratie van de beheerwerken.
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24. 11.02 Leefgebied dieren structuurrijk grasland in kleinschalig landschap
24.1. Bespreking actuele situatie
Een heel gamma aan soorten maakt actueel gebruik van de graslanden en het kleinschalig landschap waarin
deze gelegen zijn om te zich voor te planten of te foerageren.
Meer specifiek
-

vogelsoorten als spotvogel, kneu, graspieper, wulp, geelgors, braamsluiper, steenuil, roodborsttapuit
zoogdieren: haas, vleermuizen
amfibieën: boomkikker, kamsalamander
dagvlinders: oranje zandoogje, Zwartsprietdikkopje, Hooibeestje,
sprinkhanen: moerassprinkhaan, zompsprinkhaan.

24.2. Doeleinde
De soorten behoeven open- tot halfopen landschappen die gedomineerd worden door graslanden.
Belangrijk voor alle soorten is de structuur en de soortenrijkdom van de graslanden die in deze complexen
liggen. Het beheer is gericht op een hooiland of hooiweidebeheer. Complexen van dergelijke graslanden
die op verschillende tijdstippen gemaaid worden zijn noodzakelijk om broedvogels zoals wulp, graspieper
en kneu aan te trekken en populaties van ongewervelden zoals zwartsprietdikkopje en moerassprinkhaan
op te bouwen. Daarnaast kunnen ook in beperktere mate extensieve begraasde percelen een meerwaarde
betekenen voor soorten als hooibeestje. De variatie is ook positief voor soorten als Haas. Deze variatie kan
er ook zijn door het voorkomen van slootkanten, oevers van poelen, perceelsgrenzen en ruige overhoekjes.
De graslanden kunnen doorspekt zijn met struwelen en houtkanten om microklimaat en/of
foerageermogelijkheden te creëren voor typische soorten als
- vogelsoorten als spotvogel, kneu, graspieper, geelgors, braamsluiper, steenuil, roodborsttapuit
- zoogdieren: vleermuizen
- amfibieën: kamsalamander
- dagvlinders: oranje zandoogje, , Zwartsprietdikkopje, Hooibeestje,
- sprinkhanen: moerassprinkhaan, zompsprinkhaan.
Braamstruwelen zijn een grote meerwaarde voor boomkikker en andere lage doornvormende struwelen
kunnen op termijn kansen bieden voor grauwe klauwier. In functie van deze soort en de graslandbroeders
is het belangrijk dat de struwelen laag blijven en niet overal aansluiten zodat ze minder aantrekkelijk zijn
voor predatoren en de doelsoorten een goed overzicht over het gebied behouden en zodoende gevaar
kunnen inschatten. We streven naar aaneengesloten leefgebieden met omliggende percelen van
graslanden, akkertjes en ruigtes van 100-200ha wat minimaal is voor een duurzame cluster van grauwe
klauwieren en geelgorzen. Ook graspieper en haas gebruiken vergelijkbare oppervlaktes.
24.3. Bespreking factoren
Beperkte hoog opgaande houtkanten in de directe omgeving van doelsoorten van open graslanden.
24.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
Voldoende grote oppervlakte (minimum 100-200ha)
Variatie in structuur door verschillende maaidata en/of begrazing te hanteren.
Voldoende struweel en of verspreid staande elementen die zorgen voor het juiste leefgebied en/of
microklimaat voor doelsoorten van kleinschalig landschap.
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24.5.

Onderbouwing beheerkeuze

Terugkerend beheer
Periodiek afzetten houtkanten en beekbegeleidende beplanting
24.6.

Beheermaatregelen

Terugkerend beheer
BB47/2

PERIODIEK AFZETTEN HOUTKANTEN EN BEEKBEGELEIDENDE BEPLANTING

24.7. Onderbouwing monitoring
Voor dit doel wordt geen specifieke monitoring voorzien, wel een registratie van de beheerwerken.
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25. 11.08 Leefgebied dieren van lichtrijke bos, mozaïeklandschap, bosrand en zoom
25.1. Bespreking actuele situatie
Actueel komen er al verschillende (gezonde) populaties van diersoorten uit open bossen in het
projectgebied voor. het betreft vogelsoorten zoals bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart en
boompieper. Bij de dagvlinders komen bont dikkopje, keizersmantel (Moer) en eikenpage (ganse gebied) in
het gebied voor.
25.2. Doeleinde
Lichtrijke paden vormen belangrijke functionele schakels in het netwerk van bloemrijke graslanden die in
het beheerplangebied gelegen zijn. Ze zijn geschikt om continu habitat te vormen en vormen belangrijke
verbindingsstructuren tussen habitatplekken. Ze moeten voldoende breed zijn en omringd zijn door ijle
bosbestanden of mantel-zoomvegetaties zodat er voldoende licht en warmte tot op de bodem kan
doordringen. Deze structuren vormen in droge voedselarme bossen het geschikte leefgebied voor soorten
als bont dikkopje, bruine eikenpage, keizersmantel en levendbarende hagedis en in eerder voedselrijke
vaak vochtige bostypes van kleine ijsvogelvlinder en grote weerschijnvlinder. Veel bosvlinders verplaatsen
zicht slechts over korte afstanden. Via lichtrijke structuren stijgt de oppervlakte en het aantal bereikbare
plekken. Het verhoogde insectenaanbod op deze warme bloemrijke mantel-zoom vegetaties en dreven
vormt een ideaal leefgebied voor soorten als gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger en boompieper.
Omgekeerd zijn tussen boscomplexen tevens verbindingen van struweel noodzakelijk met name voor een
heel aantal nachtvlinders.
Soorten zoals kleine ijsvogelvlinder en grote weerschijnvlinder zijn bij een geschikt beheer te verwachten.
Ook de nachtvlinder, Spaanse vlag, is te verwachten aangezien de soort aan een areaal uitbreiding bezig is
en het habitat voor de soort geschikt is. De soort is als imago afhankelijk van warme zonnige plekken met
nectarplanten en als rups heeft ze schaduwrijke plaatsen met voldoende waardplanten (wilgenroosje, grote
brandnetel, ...) nodig.
25.3. Bespreking factoren
- Bosranden en open plekken groeien zonder beheer terug dicht en worden ongeschikt voor soorten die van
dit type natuur afhankelijk zijn. Beheer is dan ook noodzakelijk om een lichtrijke situatie te behouden.
25.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
- Voldoende grote oppervlakte
- Structuur en variatie (verticale structuur, golvende randen, takkenhopen, ...)
- Voldoende nectarplanten en waardplanten.
- Dood hout
- Voorkomen 'windtunnel'- effect
25.5.

Onderbouwing beheerkeuze

Terugkerend beheer
- Het beheer bestaat uit periodiek kappen van boomopslag (mantel) en maaien van ruigte en/of grazige
vegetatie (zoom) in bosranden en open plekken. Er wordt gestreefd naar een grote mate van structuur
en variatie door beheerwerken gefaseerd uit te voeren.
- Aanbrengen van takkenhopen (met maaisel) of andere kleine elementen (vb. broedhoop 'vliegend hert')
ter bevordering van variatie.
- Ook met de vrijgekomen biomassa (takken, maaisel, etc...) kan creatief omgesprongen worden
(afvoeren, takkenhopen, snipperhopen, maaisel afvoeren, maaiselhopen, dood hout aanwezig, ...)
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-

Behoud/realisatie van staand en/of liggend dood hout
...

25.6.

Beheermaatregelen

Eénmalig beheer:
BI51/1

AANBRENGEN BROEDHOPEN

25.7. Onderbouwing monitoring
Voor dit doel wordt geen specifieke monitoring voorzien, wel een registratie van de beheerwerken.
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26. 11.13 Leefgebied dieren van ven, voedselarme vijver en poel
26.1. Bespreking actuele situatie
Het landhabitat voor de aanwezige amfibieënsoorten is actueel in een goede staat en bestaat uit een
kleinschalig cultuurlandschap met veel overgangen en variatie. Houtkanten, bomenrijen, struweel, ruigte,
akkertjes en graslanden komen door elkaar voor waardoor er altijd geschikt foerageer en schuilgelegenheid
aanwezig is. Belangrijk is dat er bij het beheer van de graslanden en houtkanten rekening gehouden wordt
met deze soorten. Dit kan door gefaseerd te maaien of door het laten staan van 'faunastroken', door het
onderhouden van de houtkanten, het behoud en stimuleren van de ontwikkeling van (braam)struweel etc...
Het aanwezige voortplantingshabitat voor de dieren van dit leefgebied bestaat actueel uit poelen en
vennen met oligo- tot mesotroof water met een zwak zure tot basische waterkwaliteit (ph 5,5 - 7.5). De
meeste poelen en vennen zijn actueel geschikt als voortplantingslocatie voor amfibieën en kritische
libellen. Drukken en bedreigingen waarmee rekening gehouden dient te worden zijn:
-

Kolonisatie van vis: voorkomen en ingrijpen bij kolonisatie.
Kolonisatie van voortplantingswateren door invasieve plantensoorten zoals
schijngenadekruid maar vooral watercrassulla (probleem voor kamsalamander) monitoren.
Eventueel bestrijden of populatie onder controle (proberen te) houden.

26.2. Doeleinde
Kenmerkende soorten voor dit leefgebied in het Merkske zijn: poelkikker en in mindere mate ven- en
noordse witsnuitlibel. In het Merkske bestaat er een sterke overlap met het leefgebied 'dieren van
poelen', met name boomkikker en kamsalamander, die om praktische redenen zijn samen genomen.
De soorten van dit leefgebied komen voor in halfopen landschappen. Zowel libellen als amfibieën zijn voor
de voortplanting afhankelijk van stilstaand, oligo- tot mesotroof water. Op landschapsniveau bestaat het
beheer erin de samenhang van poelen (van diverse grootte, diepte, lokale kwaliteit, ...) in een coherent
netwerk van landhabitat te brengen en te behouden.
Een gevarieerd en structuurrijk landbiotoop is noodzakelijk (om vb. voedsel zoeken, overwinteren,
...) en kan bestaan uit, (hei)schrale graslanden van nat tot droog, ruigtes, struweel, houtkanten,
edm...
Zowel amfibieën als libellen benutten een relatief groot leefgebied (enkele hectaren tot een paar tientallen
hectaren). Om het duurzaam voortbestaan van populaties te garanderen, is het nodig dat er meerdere
geschikte voortplantingsplassen en geschikt landhabitat in de onmiddellijke omgeving aanwezig is. Het
betreft dan al snel enkele 10-tallen tot 100-den ha. Dit is in het gebied realiseerbaar indien er rekening
gehouden wordt met de natuurgebieden die al een beheerplan hebben (oa. Wortel Kolonie) en het
Nederlandse deel van het Merkske.

Boomkikker:
deze soort brengt het meeste van zijn tijd door op het land en daar heeft deze een voorkeur aan overgangen
van kruidige vegetaties, over struweel, richting bos. In het Merkske heeft de soort een duidelijke voorkeur
voor braamstruweel. De soorten gebruiken wateren met een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie.
Ze hebben een voorkeur voor ondiepe poelen met veel zoninstraling. Voortplantingswateren van
boomkikker dienen visvrij te zijn. Kamsalamander:
de soort heeft een voorkeur voor structuurrijk landhabitat bestaande uit ruige graslanden, struwelen,
houtkanten, vochtige bossen, ...
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Geschikte voortplantingswateren zijn meestal groot, vrij diep (niet jaarlijks droogvallend), bevatten matig
voedselrijk en niet te zuur water, worden weinig tot niet beschaduwd en bevatten geen vis. De soort heeft
baat bij een dicht netwerk van geschikte voortplantingswateren.
Knoflookpad:
Soort van matig voedselrijke plassen in de onmiddellijke nabijheid van terreinen met een mulle, korrelige
zandbodem of ander vergraafbaar substraat (vb, dikke, losse strooisellaag onder houtkanten,
bosranden, ...). Geschikte voortplantingsplaatsen zijn poelen, kleine vijvers en vennen met een rijke
water- en oevervegetatie en niet te zuur (pH >6) water. De voortplantingswateren moeten visvrij zijn.
De soort verblijft buiten de voortplantingsperiode overdag en in de winter ondergronds aan land, tot op
een diepte van 1 meter. Tijdens de overwintering mag de soort niet in contact komen met (grond)water.
Poelkikker:
De soort heeft een voorkeur voor zwakzure wateren in bos- of heidegebieden maar kan ook voorkomen in
kleinschalige mesotrofe landschappen zoals in het Merkske. In dit kleinschalige landschap maakt poelkikker
gebruik van dezelfde voortplantingswateren als boom- en (in mindere mate) kamsalamander. De soort komt
hier regelmatig samen met de bastaardkikker voor.
Poelkikker is een vrij mobiele soort die een groot deel van de tijd doorbrengt in het landhabitat (meer dan
de andere 2 soorten groene kikkers). Poelkikker gebruikt het landhabitat ook om te overwinteren.
Belangrijk voor deze soort is dat er vergraafbaar substraat aanwezig is om in te schuilen of overwinteren
(vb strooisellaag onder houtkant, ...)
Libellen:
de aanwezigheid van geschikt land- en waterhabitat voor de beschreven amfibieënsoorten zorgt voor
voldoende geschikt leefgebied voor de aanwezige libellenfauna.
In het gebied worden in het beschreven leefgebied ook verschillende soorten terug gevonden van het
leefgebied dieren van vegetatierijke plassen zoals:
-

Gevlekte witsnuitlibel, is intussen waargenomen op verschillende poelen.
Dodaars, minimaal 1 broedpaar.

26.3. Bespreking factoren
Het leefgebied van dieren van ven, voedselarme vijver en poel moet voldoen aan een aantal vereisten.
-

afwezigheid van vis
permanente waterkolom (niet droogvallen van voortplantingswateren
goede waterkwaliteit (geen eutrofiëring en inspoelen meststoffen)
geen verlanding
geen overmatige beschaduwing - voldoende zoninstraling is nodig
Kolonisatie van de voortplantingswateren door invasieve exoten zoals schijngenadekruid en
watercrassulla vormen een bedreiging (watercrassulla vooral voor kamsalamander).

26.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
Het leefgebied van dieren van ven, voedselarme vijver en poel moet voldoen aan een aantal vereisten.
-
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In de voorplantingswateren moeten voldoende waterplanten aanwezig zijn en er moet een goed
ontwikkelde oevervegetatie aanwezig zijn.

-

de landbiotoop moet geschikt zijn: voldoende overgangen tussen kruidige vegetaties, ruige graslanden,
braamstruweel, struweel, richting bos in een kleinschalig landschap. Er moet ook vergraafbaar substraat
aanwezig zijn voor de overwinteringsplaatsen.

26.5.

Onderbouwing beheerkeuze

Terugkerend beheer
Boomkikker:
- In stand houden van structuurrijke oeverbegroeiing met bramen en ruigtekruiden
- In stand houden, ontwikkelen en onderhouden van houtkanten
- Behoud van een dicht netwerk aan geschikte poelen, visvrij en met veel zoninstraling.
- Voorkomen van eutrofiëring in de voortplantingswateren.
- Onderhoudswerken of droogleggen van voortplantingswateren na augustus.
Kamsalamander:
-

Garanderen van goede waterkwaliteit (voorkomen van eutrofiëring en inspoelen pesticiden).
Voortplantingswateren bevatten het ganse jaar water (in ieder geval niet jaarlijks droogvallend),
Waterplanten zijn noodzakelijk voor het afzetten van eitjes, een dominantie van de invasieve exoot
watercrassulla maakt dit onmogelijk. De soort vormt een grote bedreiging.
- Visvrij houden
- Zorgen voor voldoende zoninstraling (voorkomen van boomopslag rond poel).
Knoflookpad:
* voortplantingswateren:
-

Garanderen van goede waterkwaliteit (voorkomen van eutrofiëring en inspoelen pesticiden).
Voortplantingswateren bevatten het ganse jaar water (in ieder geval niet jaarlijks droogvallend),
Waterplanten zijn noodzakelijk voor het afzetten van eitjes.
Visvrij houden
Zorgen voor voldoende zoninstraling (voorkomen van boomopslag rond poel).

* landbiotoop
-

Tegengaan overmatige begroeiing in landbiotoop,
voorzien van vergraafbaar substraat (zandpaden, open zand, akkers, strooisel onder houtkanten,
stijlrandjes, ...)
Terugkerende maatregelen:
Visvrij houden Ven
Visvrij houden Poelen
Kruidruimen en slibverwijdering in poelen
OPM: Onderhoudswerken verspreiden over de voortplantingswateren (niet alle wateren in hetzelfde
jaar of alle poelen in een bepaald deel)
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Monitoring: Op regelmatige basis monitoren van de voortplantingswateren: controle op
voorkomen van de doelsoorten, voorkomen van vis, bedreigingen, controle abiotiek, ...
Eenmalig beheer:
Inrichtingswerken Strikkeven: inrichten ifv boomkikker, knoflookpad en kamsalamander. Visvrij maken,
centrale slenk dempen. 75% van oevervegetatie jaarlijks maaien. --> bestek
26.6.

Beheermaatregelen

Eénmalig beheer
BK11/2

INRICHTEN VEN IFV AMFIBIEËN (KAMSALAMANDER, BOOMKIKKER, KNOFLOOKPAD)

Terugkerend beheer
BK40/2

KRUIDRUIMEN POEL (EVT. SLIB VERWIJDEREN)

BS1/2

VISVRIJ HOUDEN POEL

BS11/2

VISVRIJ HOUDEN VEN

26.7. Onderbouwing monitoring
Wanneer een soort als doel is opgenomen in het natuurbeheerplan kan het wenselijk zijn niet enkel
het leefgebied van de soort op te volgen, maar ook de soort zelf via een gestandaardiseerde vangst- of
telmethode (zie meetprotocollen voor het Natura 2000 soortenmonitoring). Voor Moer en Merkske
zijn drie soorten amfibieën en twee libellensoorten relevant. In functie van deze soorten is gericht een
netwerk van poelen aangelegd, die tevens zorgvuldig moeten beheerd worden (visvrij, goede
ontwikkeling van watervegetatie. Er zijn geen concrete populatiedoelen voor de soorten geformuleerd
in het beheerplan. Onderstaande tabel geeft een overzicht van beschikbare meetnetten en protocollen
voor deze soorten in Vlaanderen.
Type
meetprotocol

Amfibieën Boomkikker

Vlaams
meetnet:
integrale
bemonstering

Beheermon.
moet

Nederlandse
soortnaam

Beheermon.
kan

Groep

Vlaams
meetnet:
gedeeltelijke
bemonstering

SBP meetnet: Opmerking
integrale
bemonstering
in
SBP
gebieden

Padden en kikkers
- Roepkoren;
Amfibieën Larven
en
metamorfen

X

X

toets met
SBP

Amfibieën Kamsalamander Amfibieën Fuiken; Amfibieën
- Larven en
metamorfen

X

X

toets met
SBP

Amfibieën Knoflookpad
Libellen

Noordse
witsnuitlibel

Libellen

Gevlekte
witsnuitlibel
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Padden en
kikkers
Roepkoren
- (geen
INBO-protocol)
Libellen Populatietelling
per locatie

X

X

X
X

X

toets met
Vl
meetnet
en met
SBP

Boomkikker Merkske (ANB)

Vanuit de IHD en SIHD zijn geen specifieke doelen voorzien.
Het goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma (MB 3/12/2018) voorziet de uitbouw van
een robuuste populatie in de vallei van het Merkske. Doel is om via aanleg van 3 extra droog te
leggen/droogvallende kleine poelen te komen tot een populatie van minimaal 200 roepende
mannetjes. Binnen de ruilverkaveling Zondereigen is een belangrijke zone in de vallei van het
Merkske voorzien in functie van natuur. De inrichtingsmaatregelen moeten zich concentreren in
deze zone. Buiten deze zone worden verder verschillende bomenrijen en houtkanten verbeterd
of aangeplant. Het SBP voorziet concreet de aanleg van 3 extra poelen en het versterken van
verbindingen met de Nederlandse populaties. Het beheer bestaat uit jaarlijks droogzetten van
poelen om o.a. blauwbandgrondel de kop in te drukken, en aangepast beheer van landbiotoop
(hooilandbeheer en beheer van struwelen/houtkanten direct rond de poelen)
Voorstel voor monitoring
Jaarlijkse telling van aantal roepende mannetjes en van poelen met larven
conform Natura2000-meetprotocol
Knoflookpad

De IHD en het SBP van 2016 voorziet geen concrete doelen voor de soort in het gebied.
De vallei van het Merkske wordt wel vernoemd in het SBP onder de actie 4.1.10 (her)introductie.
In Nederland gebeurde een pilot herintroductie door de Stichting RAVON in drie (voormalige)
leefgebieden van de knoflookpad in Noord-Brabant, waaronder het Merkske. Hier werden in de
periode 2012-2016 jaarlijks knoflookpadlarven bijgeplaatst. Evaluatie van het project moet
nagaan in welke mate deze herintroductie succesvol was. Indien dit het geval is, is de kans reëel
dat ook geschikt leefgebied in Het Merkske kan gekoloniseerd worden.
Voorstel voor monitoring
De cruciale vraag in 2019 is of de herintroductie in Nederland effectief leidt tot vestiging in het
Vlaams deel van de vallei van het Merkske. Dit wordt opgevolgd via het soortenbeschermingsplan
door jaarlijks e-DNA stalen te nemen in potentieel geschikte poelen en is geen onderdeel van de
beheermonitoring.
Zodra de soort zich succesvol vestigt in het gebied, schakelen we over op beheermonitoring:
jaarlijkse telling van aantal roepende mannetjes en van poelen met larven conform Natura2000meetprotocol
Kamsalamander

In maart 2019 is nog geen goedgekeurd SBP.
De SIHD voorzien wel de volgende doelen in het betrokken SBZ in Wortel-Kolonie
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BE2100020 - Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de
Heerlese Loop
Behoud van de soort op de actuele locaties. Ontwikkeling van een populatie van meer dan
50 adulte dieren in Wortel (deelgebieden 6 en 7).
BE2100020 - Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de
Heerlese Loop
Waterleefgebied: niet beschaduwde, visvrije waterpartij, rijk aan waterplanten; creatie van
minstens twee, voor kamsalamander geschikte, poelcomplexen (3-5 poelen, niet
beschaduwd, visvrij, rijk aan waterplanten) in Wortel.
Landleefgebied: instandhouding en uitbreiding van het kleinschalig landschap (ruigten,
struwelen, houtwallen). Dit moet zo goed mogelijk aansluiten bij de voortplantingsbiotopen;
instandhouding en versterking van rbbsf (Wilgenstruwelen).
Voorstel voor monitoring
Jaarlijkse bemonstering van voortplantingspoelen met fuiken conform Natura2000-meetprotocol
26.8.

Monitoringtaken - Kwaliteitskenmerken

Waterplanten
MQ11/1

KWALITEITSMETING POELEN

Landbiotoop
MQ11/1

KWALITEITSMETING POELEN

Aanwezigheid Kamsalamander
MS/1

BEHEERMONITORING KAMSALAMANDER MET FUIKEN

Aanwezigheid Knoflookpad
MS/2

BEHEERMONITORING KNOFLOOKPAD MET E-DNA

Aanwezigheid Boomkikker
MS/3

BEHEERMONITORING BOOMKIKKER ROEPENDE MANNETJES

MS/4

BEHEERMONITORING BOOMKIKKER TELLING LARVEN

26.9.

Monitoringtaken - Factoren

Afwezigheid vis
MQ11/1

KWALITEITSMETING POELEN

Permanente waterkolom
MQ11/1

KWALITEITSMETING POELEN

Waterkwaliteit
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MQ11/1

KWALITEITSMETING POELEN

Verlanding
MQ11/1

KWALITEITSMETING POELEN

Beschaduwing
MQ11/1
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KWALITEITSMETING POELEN

27. 11.09 Leefgebied dieren van structuurrijk, gesloten bos
27.1. Bespreking actuele situatie
Een heel gamma aan soorten maakt actueel gebruik van de bossen om te zich voor te planten of te
foerageren. Meer specifiek soorten als wielewaal, matkop, nachtegaal, houtsnip, zwarte specht,
goudvink, appelvink, wespendief, tal van vleermuizen en ongewervelden.
27.2. Doeleinde
Er wordt gestreefd naar het behoud en eventueel uitbreiden van de actueel aanwezige populaties van
broedvogels. In het beheerplan wordt niet gestreefd naar een uitbreiding van het leefgebied maar wel naar
een verbetering van de kwaliteit van het habitat (structuur, dood hout, controle en verbeteren hydrologie,
...)
Natuurlijk is er een belangrijke overlap tussen het leefgebied van soorten van structuurrijk gesloten bos en
dat van de meer open bostypes. Een soort als wespendief zal graag broeden in een gesloten bos maar
heeft open bostypes en habitats nodig om in te foerageren.
Binnen dit beheerplan wordt er gestreefd naar het behoud van de aanwezige boskern met bijhorende
bosklimaat thv het Moer en een beperkte uitbreiding van het leefgebied bos in het deelgebied Markske
en Merkske (in totaal voor ganse beheerplan bijna 2 ha uitbreiding). In het deelgebied Moer en Merkske
worden de kleinere bosbestanden met elkaar verbonden door het structuurrijke, kleinschalige landschap
(oa. houtkanten die door vleermuizen en boomklever gebruikt worden).
27.3. Bespreking factoren
- Via nulbeheer zal op termijn het aandeel dood hout en de (verticale) structuur van de bossen toenemen
waardoor de bossen geschikter worden als leefgebied voor verschillende doelsoorten.
- Bosranden zorgen voor extra structuur en foerageergebied in de randen van het bos. De kern van de
bospercelen binnen het leefgebied worden gesloten gehouden waardoor het typische bosklimaat
behouden blijft en versterkt wordt.
27.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
- Voldoende grote oppervlakte (minimaal behoud en/of versterken van bosklimaat)
- Behouden en eventueel verbeteren van hydrologie
- Maximale interne structuur
- Aanwezigheid habitatbomen
- Dood hout
- Kleinere bospercelen verbinden via houtkanten/struweel
27.5. Onderbouwing beheerkeuze
Voor de bossen streven we naar een verdere ontwikkeling door de bossen ongemoeid te laten zodat
spontane processen maximaal tot hun recht kunnen komen en belangrijke kenmerken zoals dood hout en
structuurrijkdom geleidelijk aan toenemen. Lokaal zal getracht worden om de hydrologie zo natuurlijk
mogelijk te herstellen. Op de bosranden en langsheen paden zullen wel via mantel- zoom vegetaties en/of
ijle bosranden ontwikkeld worden als extra structuurelementen voor het volledige boscomplex. In
combinatie met de andere habitattypes moeten op deze manier doelsoorten als wielewaal, matkop,
nachtegaal en houtsnip voor de vochtige bossen en wespendief, middelste bonte- en zwarte specht en al
de typische bosgerelateerde vleermuizen maximale kansen krijgen in het beheerplangebied.
Terugkerend beheer
bosrandbeheer
126

27.6. Onderbouwing monitoring
Voor dit doel wordt geen specifieke monitoring voorzien, wel een registratie van de beheerwerken.
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28. 30.2 Wildbeheer
28.1. Bespreking actuele situatie
Er loopt een jachtverpachting (op reewild) tot 31 december 2020, deze zal niet verlengd worden.
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29. 20.1 Beleving
29.1. Bespreking actuele situatie
De vallei van het Merkske is een ideaal gebied voor de wandelaar die op zoek is naar rust en
natuur. De wandelpaden zijn voor het overgrote deel onverhard en vaak betreft het natte
'laarzenpaden'.
Het gebied is ontsloten via de wandelknooppunten en er zijn infopanelen en een wandelfolder
aanwezig die is opgesteld ism Staatsbosbeheer en Natuurpunt Markvallei.
Het gebied leent zich niet voor 'hardere' vormen van recreatie zoals fietsen (MTB/ATB) en ruiteren.
29.2. Doeleinde
In het Merkske is er een heel netwerk aan wandelpaden aanwezig. Deze wandelpaden zijn vaak vochtig tot
nat (laarzenpad) en zijn vaak minder goed toegankelijk. Doelpubliek is namelijk de wandelaar die op
zoek is naar rust en een hoge natuurwaarde.
Aanlijnplicht voor honden is in dit gebied erg belangrijk.
Er worden geen hardere vormen van recreatie beoefend zoals fietsen, ruiteren, ... omdat het gebied zich
daar niet toe leent.
29.3. Bespreking factoren
- Overgroeien of dichtgroeien van wandelpaden, zitbanken en andere infrastructuur.
- Houtige gewassen die over wandelpaden en infrastructuur groeit dient weg gehaald te worden.
29.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
- Goed onderhouden wandelpaden (maaien, vrij zagen, ...)
- Goed onderhouden infrastructuur (vlonderpaden , zitbanken, bebording, ...)
- Vlonderpaden op natte plekken waar een hoge wandeldruk dit noodzakelijk maakt
- Geen zwerfvuil aanwezig.
29.5. Onderbouwing beheerkeuze
- Onderhoud van wandelpaden en aanwezige infrastructuur.
- Indien bepaalde infrastructuur niet meer te herstellen (slijtage, vandalisme, stormschade, ...) is wordt
er overgegaan tot vervanging.
- Indien sommige trajecten te nat blijken te zijn tov het aantal bezoekers (Moer, Halsche Beemden, ...)
kan het aangewezen zijn om bijkomende vlonderpaden te realiseren.
- Zwerfvuil dient op regelmatige basis verwijderd te worden.
29.6.

Beheermaatregelen

Terugkerend beheer
BI12/1

MAAIEN VAN WANDELPADEN

BI12/2

ONDERHOUDEN VAN WANDELINFRASTRUCTUUR

BI22/1

ONDERHOUDEN RECREATIEVE INFRASTRUCTUUR

BI82/1

VRIJ MAAIEN + ONDERHOUD SLAGBOMEN
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Eénmalig beheer
BI11/1

AANLEG KNUPPELPAD

29.7. Onderbouwing monitoring
Voor dit doel wordt geen specifieke monitoring voorzien, wel een registratie van de beheerwerken.
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30. 0 Geen natuurdoel vegetatie
30.1. Bespreking actuele situatie
Deze beheereenheden kennen geen natuurstreefbeeld omdat ze gebruikt worden voor de (tijdelijke)
stockage van maaisel en andere beheerresten.
30.2. Doeleinde
Ten einde een adequaat en efficiënt maaibeheer te bekomen worden er verspreid over de
deelgebieden opslaglocaties voor maaisel voorzien.
30.3. Bespreking factoren
- Het betreft drogere percelen die bereikbaar zijn met kraan en tractor met kar.
- Bij het ophalen van het maaisel dient er opgevolgd te worden dat er geen aarde mee afgevoerd
wordt omdat anders het perceel lager komt te liggen en mogelijk niet meer gebruikt kan worden als
stockageplaats.
30.4. Bespreking kwaliteitskenmerken
- Vrij droge percelen die gebruikt worden voor tijdelijke stockage van maaisel en beheerresten.
30.5. Onderbouwing beheerkeuze
- Tijdelijke stapelplaats maaisel/beheerresten.
- Maaisel/beheerresten dienen zo snel mogelijk afgevoerd te worden.
- Door te kiezen voor vaste stapelplaatsen wordt de rest van de graslanden ontzien.
30.6. Onderbouwing monitoring
Voor dit doel wordt geen specifieke monitoring voorzien, wel een registratie van de beheerwerken.
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